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RESUMO 

A construção em tabique faz parte do património arquitetónico histórico português e mundial. 

Torna-se assim importante preservar e reabilitar este tipo de construção. 

Nesse sentido, pretendeu-se com este trabalho de investigação dar um contributo na 

caracterização do material de enchimento de paredes exterior em tabique. Para isso, as 

amostras de material de enchimento foram recolhidas e ensaiadas. Foi efetuada a 

caracterização física e química do material de enchimento através da inspeção visual, de uma 

análise microscópica SEM/EDS e de uma análise de difração de Raio X. O material também 

foi estudado em termos de desempenho térmico e de comportamento em contato com a água. 

É de referir que paralelamente se procedeu ao fabrico de amostras de material de enchimento 

para se adquirir experiência na aplicação em obra deste material. O fabrico de amostras de 

material de enchimento permitiu aumentar a representatividade dos resultados obtidos.  

Os resultados experimentais alcançados neste trabalho contribuirão para o conhecimento do 

material de enchimento tradicionalmente aplicado em paredes em tabique, nomeadamente no 

diz respeito ao desempenho térmico e à resistência à água destes sistemas construtivos. 

Verificou-se que a incorporação da palha no material de enchimento melhora 

significativamente o desempenho térmico em cerca de 43%. 

Verificou-se ainda que o material de enchimento das paredes exteriores em tabique quando 

em contato com a água mantem-se íntegro. 
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ABSTRACT 

The tabique construction is part of the world heritage, in which Portugal is included. 

Therefore, it is important to preserve and to rehabilitate this type of traditional construction. 

The main goal of this research work is to characterize the filler material traditionally applied 

in tabique wall. Therefore, an exhaustive experimental work was performed aiming to 

characterize this material. Physical and chemical characterization of the filler was done by a 

visual inspection and microscopic analysis SEM / EDS, and also X-ray diffraction. In 

addition, the thermal performance and the water resistance of the filler were also tested and 

assessed. 

In parallel, several samples of filling material of tabique walls were made in order to improve 

the manufacturing process and to gain experience. These samples also allowed obtaining a 

more representativeness of the experimental results. 

Thus, the data resulted from this research work may be relevant technical information 

concerning tabique walls. For instance, it was concluded that the incorporation of straw in the 

filler may improve significantly the thermal insulation of the system by about 43%. 

It was also verified that that the traditional filler material of tabique walls may have adequate 

water resistance because the tested samples remained intact (during a short period of time) 

after being under water effect. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

A preservação, a conservação e a reabilitação do património arquitetónico é de extrema 

importância para preservar as culturas. O património arquitetónico também pode ilustrar a 

evolução tecnológica no ato de construir, como por exemplo, a utilização de grutas para 

abrigo, a construção de edifícios de habitação em pedra com coberturas de colmo e a 

construção de edifícios em altura com diversos pisos, esta sequência construtiva é reveladora 

da evolução do Homem, da sua cultura e dos seus princípios socioeconómicos. 

Em Portugal, uma parte significativa do património construído é correspondente às técnicas 

construtivas do adobe, da taipa e do tabique. As construções executadas segundo estas 

técnicas mantiveram-se em serviço e em boas condições de conservação até aos dias de hoje. 

Este facto indica que estes tipos de técnicas construtivas poderão ser ainda uma opção às 

técnicas mais correntes. Este facto também é incentivador para a manutenção do edificado. Na 

prática, as construções à base de terra têm apresentado um comportamento estrutural 

adequado. Paralelamente, estas construções são executadas essencialmente à base de materiais 

naturais, recicláveis, abundantes, renováveis, biodegradáveis e de custo reduzido. Estas 

particularidades interessantes de sustentabilidade têm inspirado diversos trabalhos de 

investigação [1-3] focados na utilização destas matérias-primas em processos de reabilitação e 

de construção de edifícios com níveis de conforto e de eficiência energética impostos pela 

sociedade atual. 

De uma forma muito simplificada, um elemento construtivo de tabique, tal como uma parede, 

é constituído por uma estrutura de madeira regular revestida por uma argamassa terrosa, como 

por exemplo, argamassa simples de terra ou uma argamassa bastarda de terra e cal, podendo 

ainda ser incorporados diferentes tipos de fibras naturais [4]. 

Esta técnica construtiva em tabique foi geralmente aplicada na construção de edifícios antigos 

localizados nas zonas históricas de Portugal, e tal como se verifica no centro histórico da 

cidade de Vila Real.  

Nesta técnica, a constituição do material de enchimento é extremamente importante no 

processo de preservação da estrutura de madeira, porque protege-a dos fenómenos 

meteorológicos e biológicos. Este material de revestimento pode influenciar de forma geral o 
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comportamento do edifício em termos térmicos, acústicos, de salubridade, entre outros 

aspetos técnicos [5]. 

Tal como foi referido anteriormente o material de enchimento das paredes em tabique pode 

apresentar-se de diversas maneiras, tais como, simplesmente terra ou uma argamassa terrosa 

com uma pequena quantidade de ligante, por exemplo, a cal apagada. Por sua vez, cada uma 

destas soluções pode ainda ser complementada com a incorporação de fibras. Estas fibras são 

naturais e poderão ser de diferentes tipos, dos quais se destacam a título exemplificativo a 

palha, a lã de ovelha, entre outros [6].  

Neste contexto, este trabalho de investigação tem como objetivo dar um contributo no estudo 

do material de enchimento tradicionalmente aplicado em construções de tabique localizadas 

no Norte de Portugal. Um edifício centenário localizado na cidade de Amarante será usado 

como caso de estudo. O material de enchimento de algumas paredes de tabique tem a 

particularidade de contemplar palha como material constituinte. 

1.2 Objetivos 

Este trabalho de investigação tem como principal objetivo identificar e caracterizar 

experimentalmente o material de enchimento de paredes de tabique recolhido num edifício 

antigo localizado no centro histórico da cidade de Amarante. É dada enfase ao estudo da 

capacidade resistente à água e ao estudo do comportamento térmico desse material. 

Em seguida serão apresentados, de forma detalhada, os objetivos que determinaram o 

desenvolvimento deste trabalho de investigação, sendo eles: 

 Caracterizar o edifício em estudo, identificando quais são as soluções estruturais utilizadas 

na sua construção, os tipos de materiais de revestimento e de acabamento aplicados, bem 

como, a disposição das compartimentações; 

 Caracterizar visualmente a amostra de material de enchimento recolhido; 

 Identificar e caracterizar o tipo de palha adicionada ao material de enchimento; 

 Identificar e caracterizar a terra usada no material de enchimento; 
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 Caracterizar o comportamento da amostra de material de enchimento à penetração da água 

quando aplicado em paredes de fachada; 

 Caracterizar o comportamento da amostra de material de enchimento em relação à 

variação das condições termo-higrométricas; 

 Identificar e caracterizar o comportamento da amostra de material de enchimento à 

absorção de água por capilaridade; 

 Quantificar experimentalmente o coeficiente de absorção de água por capilaridade do 

material de enchimento e comparar o coeficiente estimado com os valores recomendados 

na norma; 

 Quantificar experimentalmente o coeficiente de transmissão térmica, a resistência térmica 

e a condutibilidade térmica da amostra de material de enchimento em estudo; 

 Quantificar experimentalmente o coeficiente de transmissão térmica, a resistência térmica 

e a condutibilidade térmica da amostra de terra simples proveniente do material de 

enchimento em estudo; 

 Quantificar experimentalmente o coeficiente de transmissão térmica, a resistência térmica 

e a condutibilidade térmica da amostra de terra simples proveniente do material de 

enchimento em estudo; 

 Descrever o procedimento de fabrico da amostra de palha para a realização do ensaio 

térmico; 

 Quantificar experimentalmente o coeficiente de transmissão térmica, a resistência térmica 

e a condutibilidade térmica da amostra palha; 

 Explicar o procedimento adotado de fabrico de amostras com o material de enchimento 

em estudo; 

 Quantificar experimentalmente o coeficiente de transmissão térmica, a resistência térmica 

e a condutibilidade térmica da amostra fabricada com o material de enchimento 
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 Identificar anomalias nas amostras de material de enchimento após o processo de 

secagem; 

 Analisar e comparar os resultados obtidos para amostra de material de enchimento 

recolhido em obra e o material fabricado em laboratório. 

1.3 Metodologia 

Na fase inicial deste trabalho de investigação foi necessário efetuar uma breve revisão sobre a 

temática do material de enchimento de paredes em tabique. Esta tarefa pretendeu reunir 

informação sobre a função tecnológica do material de enchimento num sistema construtivo de 

tabique e sobre a constituição deste material que é tradicionalmente aplicada em obra. 

Em seguida, foi realizada uma visita à obra de modo a obter informação sobre o edifício em 

tabique em apreço e a recolher amostras de material de enchimento das paredes exteriores em 

tabique. 

Posteriormente, iniciou-se um trabalho experimental exaustivo de caracterização física, 

química e térmica do material de enchimento recolhido das paredes exteriores em tabique do 

edifício em estudo de forma a dar um contributo na importância tecnológica que o material de 

enchimento desempenha no elemento construtivo (parede em tabique). De referir que também 

se efetuaram ensaios cujo objetivo foi tentar definir o comportamento do material de 

enchimento ao contacto com a água ou exposto a condições climatéricas adversas.  

Em paralelo, também foi iniciado um trabalho de investigação de fabrico de réplicas de 

material de enchimento em laboratório de modo a ser possível realizar um maior número de 

ensaios, e obter resultados com maior representatividade. Face à variabilidade de ensaios 

realizados neste trabalho de investigação, a quantidade de material de enchimento recolhido 

em obra foi uma condicionante. Com a alternativa de fabrico laboratorial de réplicas desse 

material foi possível superar este obstáculo. 

De realçar, que para realizar a caracterização física e química do material de enchimento em 

estudo foi necessário efetuar um trabalho prévio de desagregação do material de enchimento 

em estudo sendo esse material aplicado no fabrico das réplicas. Deve-se ainda referir que este 

trabalho foi realizado de modo a rentabilizar o número de amostras de material de enchimento 

recolhido das paredes exteriores em tabique para possibilitar a realização de um maior número 
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de ensaios com o intuito de caracterizar o melhor possível este tipo de material de 

enchimento. 

O trabalho desenvolvido permitiu relacionar os resultados de forma a obter uma visão mais 

ampla de como o material de enchimento de paredes de tabique se comporta perante as 

diferentes condições impostas.  

1.4 Organização do trabalho 

Este trabalho de investigação é composto por seis capítulos, divididos em subcapítulos de 

modo a tornar a leitura mais coerente. 

Em seguida, o conteúdo de cada capítulo encontra-se resumido nos seguintes pontos: 

No primeiro capítulo é realizada um breve enquadramento sobre o tema deste trabalho de 

investigação. Neste capítulo também são descritos detalhadamente os objetivos principais 

para qual está proposto este trabalho e ainda é apresentada de forma resumida sua 

organização. 

No segundo capítulo é feita uma pequena abordagem sobres os trabalhos de investigação 

realizados no âmbito da construção em terra focando com mais enfase a construção em 

tabique. 

No terceiro capítulo é realizada a descrição do edifico escolhido para caso de estudo. Neste 

capítulo é efetuada uma descrição detalhada sobre a sua arquitetura, isto é, tipo de 

acabamentos e revestimentos observados no edifício em estudo, sendo ainda descrita as 

soluções estruturais adotadas nesse edifício, tais como paredes exteriores e interiores, 

pavimentos e coberturas. 

No quarto capítulo é efetuada a caracterização da amostra de material de enchimento 

recolhida das paredes exteriores do edifício em estudo. Neste capítulo são apresentadas de 

forma detalha a caracterização física e química do solo e da palha, bem como o 

comportamento do material de enchimento à água e o respetivo comportamento térmico. 

O quinto capítulo é relativo à construção das amostras realizadas com o material do 

enchimento recolhido das paredes exteriores do edifício em estudo com o intuito de replicar a 

amostra de material de enchimento original para possibilitar um maior número de ensaios e 
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assim obter resultados com maior representatividade. Neste capitulo também são realizados 

ensaios com cada componente que compõem o material do enchimento recolhido no caso de 

estudo. Por último, ainda se realizou uma análise comparativa dos resultados obtidos através 

da amostra de material de enchimento recolhido da parede exterior do edifício em estudo e as 

amostra realizadas em laboratório com o material de enchimento. 

No último capítulo, intitulado por sexto capítulo, são apresentadas as principais ilações 

retiradas no desenvolvimento do trabalho de investigação, sendo também apresentadas 

propostas para a realização de trabalhos futuros no âmbito do tema deste trabalho. 

 



 

 

CAPÍTULO II 

Estado da Arte 
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2 Estado da Arte 

2.1 Introdução 

Neste capítulo será desenvolvida uma breve abordagem à temática da construção em terra 

estando esta abordagem focada na construção em tabique, pois é nesta técnica tradicional 

construtiva em que se centra este trabalho de investigação. 

Deste modo, serão apresentados de forma resumida alguns estudos científicos realizados neste 

âmbito dando uma especial enfase às respetivas conclusões alcançadas. 

De referir, que a construção em terra constitui uma elevada percentagem do patrimonio 

arquitetónico português, pois neste contexto está incluído a construção em adobe, taipa e 

tabique. 

2.2 Revisão bibliográfica 

Atualmente, a construção tradicional em Portugal tem vindo a ser alvo de estudo por diversas 

universidades portuguesas [3, 7, 8] com o intuito de entender quais são as técnicas 

construtivas utilizadas na sua construção, bem como o tipo de materiais de construção 

contemplados, de modo a encontrar medidas adequadas para a reabilitação e a conservação 

dessas construções tradicionais. 

As soluções construtivas antigas podem contemplar a terra como material na sua constituição. 

A relevância deste material adquire diversos graus de relevância consoante o tipo de técnica 

construtiva, tal como acontece no adobe, na taipa e no tabique. 

Deste modo, a construção em adobe consiste na utilização de tijolos maciços de terra (secos 

naturalmente) aos quais se podem adicionar com outros materiais, tais como a palha [9]. 

A construção em taipa recorre a uma técnica construtiva que consiste na colocação de terra 

num molde/cofragem de madeira (o taipal) que é compactado com um pilão ou outro tipo de 

instrumento, que permita formar camadas compactas de terra e que vai originar um elemento 

monolítico [9]. 

Por último, a construção em tabique consiste na construção de uma estrutura regular de 

elementos verticais e horizontais de madeira que é posteriormente revestida por uma 

argamassa terrosa [4].  
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Em seguida será disponibilizada uma informação mais detalhada sobre esta temática baseada 

em alguns trabalhos de investigação relacionados com a construção em terra. 

2.2.1 O adobe 

Atualmente, o adobe tem sido alvo de trabalhos de investigação com o intuito de inserir os 

blocos de terra num contexto de construção moderna, por isso têm sido realizados diversos 

estudos no que diz respeito ao comportamento estrutural e térmico de elementos construtivos 

de adobe. A caracterização das patologias mais comuns neste tipo de construção e 

apresentação de possíveis métodos de reabilitação também sido objeto de estudo. 

Os estudos do comportamento estrutural tendo sido realizados com o intuito de compreender 

melhor como a estrutura se comporta aquando solicitada, avaliando a segurança sísmica, 

analisando e propondo soluções de consolidação e de reforço para este tipo de construção 

[10 - 13]. Através das Figura 2.2.1 observa-se um procedimento de ensaio mecânico de uma 

parede de adobe “in situ” utilizado para avaliar o comportamento estrutural. A partir deste 

tipo de procedimentos de ensaios será possível obter gráficos de forças/deslocamento 

semelhantes ao apresentado na Figura 2.2.2 e após o tratamento dos dados registados durante 

o período de ensaio. 

Neste contexto, também têm sido estudados diversos procedimentos de melhoria da 

argamassa de terra aplicada na construção de adobe e que poderão ser empregues nas outras 

técnicas construtivas em terra mencionadas anteriormente [13].  

 
Figura 2.2.1 - Ensaio da parede de adobe “in situ” fora do 

plano: transdutores e aplicação da força horizontal [10]. 

 
Figura 2.2.2 - Resultados do ensaio “in situ” 

da parede de adobe fora do plano: força 

versus deslocamento [10]. 

No que diz respeito ao estudo do comportamento térmico das paredes de adobe, tem-se 

verificado que adição de cortiça na argamassa constituinte dos blocos de terra para o adobe 

tende a melhorar o comportamento térmico do elemento e também se verifica que uma parede 
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de adobe tem uma boa inércia térmica, tal como evidência os trabalhos de investigação 

[14, 15]. Na Figura 2.2.3 é apresentado um exemplo da construção de alvenaria de adobe 

realizada em laboratório com o intuito de medir a transmissão de fluxo de calor através do 

equipamento apresentado na Figura 2.2.4 e, consequentemente, determinar os parâmetros 

térmicos de comportamento térmico deste tipo de elemento construtivo. 

 
Figura 2.2.3 - Exemplo da construção de alvenaria em 

adobe para ensaio térmico [15]. 

 
Figura 2.2.4 - Sistema de aquisição de dados no 

decorrer do ensaio térmico [14]. 

2.2.2 A taipa 

Tal como mencionado, a taipa também é outra das técnicas construtivas tradicionais que 

recorre ao material terra.  

Sobre a taipa também se tem realizado diversos trabalhos de investigação com o intuito de 

encontrar e propor medidas de reabilitação adequadas e de integrar esta técnica tradicional 

com técnicas mais modernas, tal como é referido no ponto anterior. 

Os trabalhos de investigação sobre esta técnica construtiva assentam nos mesmos objetivos 

descritos no ponto anterior, isto é, os trabalhos realizados têm como objetivos principais 

caracterizar o processo construtivo e os materiais utilizados aplicados nos edifícios 

constituídos em taipa e tentar compreender o comportamento estrutural das paredes de taipa 

em diversas condições de serviço, tais como em situação de sismo. O estudo do 

comportamento térmico, do conforto, da eficiência energética e da salubridade deste tipo de 

construção também são aspetos que têm sido alvo de investigação recente. 

Deste modo, tem-se verificado que a construção em taipa apresenta alguma vulnerabilidade 

estrutural aquando da ocorrência de um sismo [16], por isso, esta situação tem vindo a ser 

alvo de estudos de modo a se propor soluções de reforço [17, 18]. Também se tem vindo a 

estudar a melhoria da qualidade material da terra utilizada na construção em taipa através da 

ativação alcalina [19]. 
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No que diz respeito ao comportamento térmico, os trabalhos de investigação têm-se centrado 

na melhoria do valor dos parâmetros térmicos através da adição de materiais com 

características de isolamento térmico. Os materiais de isolamento térmico que têm vindo a ser 

estudados neste tipo de técnica construtiva são a argila expandida e o granulado de cortiça, 

tendo sido possível melhorar o comportamento térmico e estrutural através adição de 

granulado de cortiça à argamassa de terra utilizada no enchimento da estrutura característica 

da construção em taipa [20]. 

2.2.3 O tabique 

O tabique é a técnica construtiva tradicional que também contempla a terra como material de 

construção e na qual este trabalho de investigação está centrado, focalizando-se 

essencialmente na caracterização do material de enchimento da estrutura de madeira 

característica deste tipo de técnica construtiva. 

Atualmente, tem vindo a ser realizados diversos trabalhos com referência ao tabique. Assim 

sendo, esses trabalhos centram-se em diferentes pontos, tais como, na caracterização e 

apresentação de propostas para melhoria da estrutura em madeira inserida na construção em 

tabique, na caracterização de revestimentos e acabamentos exteriores e interiores, na 

caracterização das zonas onde estão localizados os edifícios de tabique, bem como na 

caracterização do material de enchimento das paredes em tabique e o seu comportamento 

térmico. Estes dois últimos pontos correspondem aos objetivos principais deste trabalho de 

investigação. 

A caracterização da construção em tabique é essencial para compreender melhor as 

metodologias e os materiais de construção empregues nesta técnica, bem como os tipos de as 

patologias e anomalias mais frequentes deste tipo de construção [4, 21]. 

Tal como foi referido anteriormente, o tabique consiste na aplicação de uma estrutura em 

madeira constituída por elementos verticais (tábua) e por elementos horizontais (ripas), 

ligados entre sido por elementos metálicos como pregos, e revestidos geralmente por terra 

simples [4]. No entanto, o enchimento da estrutura em madeira das paredes em tabique pode 

ser constituído por uma argamassa terrosa na qual poderá ser adicionado um ligante, como a 

cal apagada ou hidráulica, e ainda fibras naturais, tal como palha, Figura 2.2.5-a), aparas de 

madeira, entre outros [8]. No trabalho de investigação referido em [8], foram ainda 
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identificados no enchimento das paredes em tabique cabos de cebola, Figura 2.2.5-b), cacos 

de telha, Figura 2.2.5-c), e espigas de milho [22]. 

 
a) Palha. 

 
b) Braços de cebola. 

 
c) Cacos de telha. 

Figura 2.2.5 - Materiais incorporados no enchimento das paredes em tabique [8]. 

Estudos iniciados no âmbito do trabalho de investigação [3] apontam para a adição de 

diferentes tipos de ligantes como a cal e o cimento, com o intuito de melhorar as 

características mecânicas do material de enchimento das paredes em tabique e assim 

incentivar a reabilitação desses elementos construtivos, e tentar contextualiza-la como uma 

técnica construtiva moderna. Foi verificado que a adição de isolamento térmico do tipo 

poliestireno extrudido (XPS) às paredes em tabique pode melhorar significativamente o 

comportamento térmico das paredes. Também é de referir que o tipo de revestimento exterior das 

paredes também poderá influenciar significativamente o comportamento térmico do elemento 

construtivo, por exemplo na parede exterior de tabique revestida por chapa metálica apresenta um 

valor de coeficiente de transmissão térmica experimental de 1.45 W/m
2
°C, Figura 2.2.6, 

enquanto na parede exterior de tabique revestida por soletos de ardosia apresenta um valor de 

coeficiente de transmissão térmica experimental de 1.15 W/m
2
°C, Figura 2.2.7 [3]. 

 
Figura 2.2.6 - Esquema da parede exterior em tabique 

revestida com chapa metálica [3]. 

 
Figura 2.2.7 - Esquema da parede exterior em tabique 

revestida com soletos de ardósia [3]. 

O comportamento estrutural das paredes em tabique também tem sido alvo de estudo com o 

intuito de compreender qual é o seu comportamento a ações verticais, como por exemplo peso 

próprio, e a ações horizontais, tais como sismo, vento, entre outros. O estudo do 

comportamento estrutural das paredes em tabique tem sido realizado através de ensaios 
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experimentais e de modelação numérica com o intuito de simular diversas condições e assim 

antever o seu comportamento estrutural [23], Figura 2.2.8. 

 
a) Parede de tabique interior com duplo tabuado sem 

revestimento (esquerda) e com revestimento (direita). 

 
b) Modelo numérico. 

Figura 2.2.8 - Modelação numérica de uma parede exterior em tabique [23]. 

2.3 Considerações finais 

Através da revisão bibliográfica processada ao longo deste trabalho de investigação 

verificou-se que atualmente existe um empenho generalizado em compreender e inovar a 

construção em terra de modo a ser possível reabilitar o patrimonio edificado e também 

incentivar ao uso dessas técnica construtivas em construção moderna mostrando que são 

soluções construtivas alternativas e que podem ser vantajosas no ponto de vista ecológico, da 

eficiência energética, do conforto e do custo. 

No decorrer da revisão bibliográfica também se verificou que o uso do granulado de cortiça 

como agregado leve têm apresentado vantagens no ponto de vista do comportamento térmico, 

quer na construção em adobe e quer na taipa, o que permite concluir que poderá ser também 

uma opção a ser considerada, futuramente, no enchimento das paredes exteriores em tabique. 

Deste modo, a revisão bibliográfica permitiu conhecer propostas técnicas já estudadas 

propostas para a construção em adobe e taipa que talvez possam também ser exploradas com 

sucesso para a construção em tabique. 
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3 Descrição do caso de estudo 

3.1 Objetivos 

Neste capítulo pretende-se: 

 Descrever detalhadamente as características estruturais e arquitetónicas do edifício em 

estudo apresentado os desenhos de arquitetura (plantas e alçados) e imagens elucidativas de 

cada alçado. 

 Descrever ao pormenor os elementos construtivos mais importantes, tais como, paredes 

interiores e exteriores, pavimentos e cobertura. 

 Descrever os revestimentos exteriores e interiores identificados no edifício em estudo. 

3.2 Introdução 

Foi possível recolher informação técnica através de um registo fotográfico aquando do 

processo de demolição do edifício em estudo. Também foi possível recolher algumas 

amostras de material de enchimento nesta fase de obra. Paralelamente, também foi possível 

consultar as peças desenhadas do projeto de arquitetura da obra [24]. 

Face ao exposto, foi possível descrever detalhadamente os pormenores construtivos e 

arquitetónicos do edifício em estudo com base nesta informação e que foi gentilmente 

disponibilizado pelo arquiteto responsável pela reabilitação do edifício do caso de 

estudo [24].  

Neste capítulo, dar-se-á uma especial enfase à caracterização das paredes exteriores e 

interiores do edifício do caso de estudo, pois este trabalho de investigação centra-se na 

caracterização do material de enchimento aplicado nas paredes exteriores em tabique, bem 

como no tipo de acabamento ou revestimento preconizado em obra. 

3.3 Localização  

As amostras de material de enchimento da parede exterior em tabique foram recolhidas de um 

edifício centenário localizado na zona histórica da cidade de Amarante, mais especificamente, 

situado na Rua 31 de Janeiro, na freguesia de Cepelos, na cidade de Amarante, no concelho de 

Amarante, no distrito do Porto, e na região norte de Portugal, Figura 3.3.1, cujas coordenadas 

GPS são latitude 41º 16’ 6.9’’ e longitude -8º 4’ 34.35’’ [25], Figura 3.3.1. 
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Figura 3.3.1 - Localização do edifício de caso de estudo [25]. 

3.4 Descrição do edifício 

3.4.1 Arquitetura 

As amostras de material de enchimento foram retiradas de um edifico antigo, possivelmente 

centenário, cuja tipologia de utilização é comércio e habitação. Tratando-se de um edifício do 

tipo multifamiliar constituído por quatro andares (rés-do-chão, 1º piso, 2º piso e 3º piso), 

compreendendo habitações de tipologia T1 e T2 nos andares superiores, e ao nível do 

rés-do-chão dois espaços comerciais. Todos estes espaços são autónomos e independentes, 

Figura 3.4.1. 

 
Figura 3.4.1 - Alçado principal do edifício (Fevereiro 2011). 

O rés-do-chão deste edifica apresenta uma área total de implantação de 51.29 m
2
 e é 

composto por duas lojas de comércio com áreas de 25.49 m
2
 e de 9.79 m

2 
em que uma das 

lojas tem um compartimento para arrumos, e tal como é possível observar na Figura 3.4.2. 

O primeiro piso é destinado a um espaço de habitação de tipologia T1, com uma área total 

de 57.05 m
2
. Este espaço é constituído por uma sala (12.47 m

2
), uma cozinha (9.65 m

2
), uma 

instalação sanitária (4.88 m
2
), um quarto (9.37 m

2
) e um compartimento de 

arrumos (3.86 m
2
), Figura 3.4.3. 
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Por sua vez, o segundo piso corresponde a um espaço de habitação de tipologia T2, com uma 

área total de 92.76 m
2
, sendo constituído por uma sala (13.90 m

2
), uma cozinha (11.36 m

2
), 

dois quartos (9.98 m
2
 e 5.84 m

2
) e três compartimentos de arrumos (2.36 m

2
, 5.04 m

2
 e 

8.02 m
2
), no qual um dos compartimentos de arrumos situa-se no terceiro piso, Figura 3.4.4 e 

Figura 3.4.5. Também é de referir que este piso tem um pequeno alpendre com uma área de 

4.75 m
2
 em planta, cujo guarda corpos é em madeira pintada de verde escuro, Figura 3.4.7, 

assim como o revestimento do pavimento de todo o edifício, Figura 3.4.8.  

A cobertura é de duas águas e é revestida exteriormente essencialmente com telha cerâmica 

dos tipos aba canudo e telha marselha, e tal como indica a Figura 3.4.6. 

 
Figura 3.4.2 - Planta do rés-do-chão do edifício de caso de estudo [24]. 

 
Figura 3.4.3 - Planta do 1º Piso do edifício de caso de estudo [24]. 
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Figura 3.4.4 - Planta do 2º Piso do edifício de caso de estudo [24]. 

 
Figura 3.4.5 - Planta do 3º Piso do edifício de caso de estudo[24]. 

 
Figura 3.4.6 - Planta da cobertura do edifício de caso de estudo [24]. 
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Figura 3.4.7 - Alpendre. 

 
Figura 3.4.8 - Pormenor do pavimento em madeira. 

Através das plantas, da Figura 3.4.2 à Figura 3.4.4, também é possível observar que as 

paredes resistentes de alvenaria de pedra de granito só são utilizadas como paredes exteriores 

e estão presentes em todos os alçados do rés-do-chão e no primeiro piso, exceto na fachada 

principal que é constituída por parede simples de tabique. De realçar que a parede resistente 

de alvenaria de granito está inserida na fachada posterior até ao segundo piso depreendendo 

que o motivo seja a necessidade de contenção de terras.  

A fachada principal do edifício encontra-se alinhada com as fachadas principais dos edifícios 

contíguos e confronta com uma via publica de peões e automóveis, sendo constituída por 

parede resistente de alvenaria de granito no rés-do-chão e nos restantes pisos superiores é 

constituída em parede de tabique com 0.15 m de espessura, Figura 3.4.9 - a) e b). 

Relativamente às paredes interiores deste edifício, estas são paredes simples de tabique 

preenchidas com uma argamassa terrosa reforçada com palha e podendo apresentar várias 

configurações. 

As paredes interiores são caiadas e pintadas com tinta azul, Figura 3.4.9 - c), enquanto o 

revestimento exterior é diversificado, podendo ser observado a aplicação de chapas metálicas, 

de azulejos e de pintura a cal. 

  
a) Vista do interior. 

 
b) Pormenor do enchimento. 

 

 

 

(1) Tinta azul; (2) Três camadas de caiado. 

c) Pormenor do caiado pintado tinto azul. 

Figura 3.4.9 - Parede exterior em tabique. 
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A parede em tabique existente na fachada principal é revestida exteriormente a azulejo de cor 

azul (ao nível do rés-do-chão) e azulejo de cor verde água (ao nível do 1º andar) e é pintada a 

cor azul ao nível do 2º andar, Figura 3.4.10. A parede da fachada lateral direita é caiada de cor 

branca e é revestida a chapas metálicas pintadas de branco, e tal como é possível observar na 

Figura 3.4.11. 

A fachada posterior é caiada de branco e apenas é visível a partir do segundo piso, pois o 

edifício está inserido numa zona escarpada, Figura 3.4.12. 

As paredes das fachadas do terceiro piso são revestidas a chapas metálicas pintadas de cor 

bordô, com caixilharias de madeira pintadas da mesma cor, tal como indica a Figura 3.4.13. 

De referir ainda que as caixilharias são em madeiras e pintadas de cor verde ao nível da 

fachada principal e lateral direita, enquanto no alçado posterior, estas são pintadas de bordô, 

Figura 3.4.10 e Figura 3.4.13 . 

No que diz respeito à altura do pé-direito, o rés-do-chão tem uma altura de 3.40 m e os 

restantes pisos têm uma altura de 2.40 m, verificando-se que o pé-direito do rés-do-chão é 

superior em relação ao pé-direito dos restantes pisos.  

 
a) Fotografia. 

 
b) Peça desenhada [24]. 

Figura 3.4.10 - Alçado Principal. 

 
a) Fotografia. 

 
b)  Peça desenhada[24]. 

Figura 3.4.11 - Alçado lateral direito. 
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a) Fotografia. 

 
b)  Peça desenhada [24]. 

Figura 3.4.12 - Alçado Posterior. 

 
a) Fotografia. 

 
b) Fotografia.  

Figura 3.4.13 - Alçados do terceiro piso. 

3.5 Solução estrutural 

Os elementos estruturais constituintes da solução estrutural deste edifício são as paredes 

exteriores resistentes de alvenaria de pedra de granito, as paredes de tabique, os pavimentos e 

a cobertura de madeira maciça. 

3.5.1 Paredes exteriores e interiores 

Tal como mencionado anteriormente, as paredes exteriores existentes ao nível do rés-do-chão 

são em alvenaria de pedra de granito e correspondem aos elementos estruturais verticais 

principais e que garantem o suporte estrutural do edifício sobrejacente. No caso das paredes 

existentes a este nível e no alçado posterior do edifício, estas também suportam o impulso da 

terra e da água existente no tardoz da parede, por isso pensa-se que estas paredes têm elevada 

espessura, sendo que neste caso, o valor dessa espessura é de 0.50 m. Estas paredes são de 

alvenaria de pedra de granito de junta seca não aparelhada, isto é, as juntas entre as pedras não 

são preenchidas com terra e nem outro tipo de argamassa. As pedras de granito apresentam 

uma forma e dimensões irregulares, e são aplicadas de forma não padronizada, Figura 3.5.1.  
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Figura 3.5.1 - Parede exterior de alvenaria de pedra de granito. 

Neste edifício, também existem paredes exteriores simples de tabique preenchidas por 

argamassa terrosa ou argamassa terrosa reforçada com palha que permitem o alívio de cargas 

atuantes nas paredes subjacentes. Verifica-se que existem algumas diferenças técnicas entres 

as soluções construtivas preconizadas para as paredes interiores e exteriores de tabique, como 

por exemplo, a estrutura de uma parede interior tende a apresentar uma disposição mais 

regular, ordenada e cuidada do que a parede exterior. Contudo, estas têm menor espessura de 

enchimento do que as paredes exteriores de tabique, tal como indicam 

as Figura 3.5.2 e Figura 3.5.3, nas quais também é possível observar que a argamassa de 

enchimento difere com a localização da parede, sendo que a argamassa de enchimento da 

parede exterior de tabique tem a particularidade tecnológica de ser reforçada com palha. 

 
Figura 3.5.2 - Parede interior de tabique. 

 
Figura 3.5.3 - Parede exterior de 

tabique. 

As paredes de tabique são geralmente constituídas por tábuas verticais ligadas por elementos 

metálicos a ripas ou fasquio, sendo esta estrutura de madeira revestida por uma argamassa 

terrosa. No entanto, tal como foi referido anteriormente, este edifício é constituído por 
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paredes de tabique com características diferentes tanto no que diz respeito à solução da 

estrutura adotada, bem como no tipo de material de enchimento aplicado. 

As paredes exteriores de tabique apresentam uma solução estrutural de madeira mais 

rudimentar em que a camada de enchimento tem uma elevada espessura. A estrutura destas 

paredes, Figura 3.5.5, é composta por elementos de madeira verticais com espaçamento, av, 

entre si e maior do que o respetivo afastamento existente nas paredes interiores (Figura 3.5.6), 

bem como o espaçamento, ah, dos elementos horizontais. De referir também que a 

composição da argamassa terrosa de enchimento também parece diferir entre paredes 

exteriores de tabique e paredes interiores de tabique. Através da observação das Figura 3.5.5 e 

Figura 3.5.6, verifica-se que a argamassa de enchimento aplicada na parede exterior de 

tabique parece ser constituída por terra simples e palha, estando desprovida da inclusão de um 

ligante hidráulico, Figura 3.5.4 - a). Por sua vez, a argamassa terrosa de enchimento aplicada 

na parede interior de tabique parece ser constituída por terra simples e por um ligante 

hidráulico do tipo, cal apagada, Figura 3.5.4 - b). Neste último caso, não foi incorporada palha 

no material de enchimento. Esta aferição técnica nem sempre é direta. Contudo, uma cor 

esbranquiçada, uma boa consistência e uma certa dureza são indicadores da possível 

existência de cal com constituinte da argamassa terrosa. Neste caso, passa-se a dispor de uma 

argamassa terrosa bastarda, porque é constituída essencialmente à base de terra e bastarda por 

contemplar a inclusão de cal apagada. Neste caso de estudo, esta situação poderá justificar as 

diferenças identificadas no valor da espessura da camada de enchimento aplicada nas paredes 

exteriores, Figura 3.5.4 - a), e nas paredes interiores de tabique, Figura 3.5.4 - b). 

 
a) Parede exterior em tabique. 

 
b) Parede interior em tabique. 

Figura 3.5.4 - Argamassa terrosa de enchimento. 
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Nas Figura 3.5.5 e Figura 3.5.6 ainda é possível observar diferentes configurações da solução 

estrutural de madeira maciça adotadas na construção das paredes de tabique existentes neste 

edifício, por exemplo, na Figura 3.5.6 observa-se duas configurações da solução estrutural de 

madeira adotada na construção das paredes interiores em tabique, sendo uma das soluções 

constituída por elementos estruturais de madeira dispostos obliquamente (parede interior em 

tabique da esquerda) e a outra por elementos estruturais colocados verticalmente e 

horizontalmente (parede interior em tabique da direita), deduzindo-se que a inserção do 

elemento de madeira na diagonal seja para o contraventamento da estrutura, Figura 3.5.6. As 

amostras de enchimento de argamassa terrosa estudadas neste trabalho de investigação foram 

retiradas de paredes exteriores de tabique análogas às apresentadas nas Figura 3.5.3 e 

Figura 3.5.5 do edifício de caso de estudo. 

 
Figura 3.5.5 - Pormenor da parede exterior de 

tabique. 

 
Figura 3.5.6 - Pormenor da parede interior de tabique. 

3.5.2 Pavimentos 

O pavimento em madeira, ou sobrado de madeira, é a solução estrutural deste tipo de 

elementos estruturais horizontais e é constituída por vigamento e soalho, podendo ainda 

existir a inclusão de elementos estruturais secundários, tais como, tarugos e cadeias [26]. 

O vigamento, os tarugos e as cadeias são constituídos geralmente por troncos de árvores 

simplesmente serrados o que explica a sua forma irregular. No entanto, o soalho tem uma 

forma regular e plana com seção transversal bem definida tendo uma apresentação cuidada, 

pois é um elemento de acabamento que fica à vista [26]. 
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Neste edifício, os pavimentos em madeira são constituídos por vigamento tosco em madeira 

maciça aplicado perpendicularmente à orientação da disposição das tábuas de soalho e assente 

num tarugo constituído por um tronco de madeira com seção transversal maior do que a seção 

transversal das vigas que compõem o pavimento, Figura 3.5.7 - a). 

Através da Figura 3.5.7 - b) observa-se que as vigas principais do pavimento são constituídas 

por duas metades de um tronco sobrepostas, enquanto o tarugo é composto por um só tronco 

com seção transversal superior à secção transversal das vigas principais. Nesta Figura também 

é possível observar alguns entalhes (indicados através das setas de cor vermelha) para apoio 

das vigas principais, bem como a existência de vigas com seções transversais inferiores às dos 

elementos estruturais referidos anteriormente que servem de suporte ao pavimento. 

 
(1) Tarugo; (2) Viga; (3) Soalho 

a) Imagem antes da demolição. 

 
(1) Tarugo; (2) Viga 

b) Imagem em processo de demolição.  

Figura 3.5.7 - Pavimento de madeira. 

As vigas de madeira apoiavam-se diretamente nas paredes resistentes de alvenaria de pedra de 

granito em entalhes construídos especificamente para este efeito. Deste modo, era possível 

impedir a ocorrência de deslocamentos horizontais laterais das vigas nos apoios, Figura 3.5.8. 

 
Figura 3.5.8 - Entalhe na parede resistente de alvenaria de pedra de granito. 
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3.5.3 Cobertura 

Tal como foi referido anteriormente, a cobertura do edifício era composta por uma variedade 

diferenciada de material de revestimento, sendo a mais relevante relativa à utilização de telha 

cerâmica dos tipos aba canudo e marselha. No entanto, também existia a aplicação pontual de 

placas de fibrocimento e de chapas de zinco, tal como é possível observar na Figura 3.5.9. 

 
(1) Telha aba canudo; (2) Chapa de zinco; (3) Placa de Fibrocimento; (4) Telha Marselha. 

Figura 3.5.9 - Revestimentos diversos da cobertura. 

O sistema estrutural da cobertura do edifício caso de estudo era constituído por asnas, ripas, 

varas e pelos materiais de revestimento exterior. As asnas da cobertura eram compostas por 

pendural, escoras, pernas e linha, bem como elementos de travamento, tais como o frechal, as 

madres e a cumeeira, Figura 3.5.10. Na Figura 3.5.10, observa-se que as varas e as ripas têm 

afastamentos idênticos. 

 
(1) Cumeeira; (2) Madres; (3) Vara; (4) Ripas; (5) Perna; (6) Linha. 

a) Vista lateral. 

 
b) Vista frontal. 

Figura 3.5.10 - Estrutura da cobertura. 
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4 Caracterização do material de enchimento das paredes exteriores do 

edifício em estudo 

Este capítulo será dividido em subcapítulos de modo a facilitar a exposição do trabalho 

desenvolvido neste contexto da caracterização do material de enchimento. 

Para o efeito, este capítulo é composto por diversos subcapítulos onde serão descritos de 

forma detalhada todos os procedimentos experimentais executados e os seus respetivos 

resultados de forma a obter uma caracterização mais completa possível do material de 

enchimento das paredes exteriores em tabique estudado. 

A caracterização do material de enchimento das paredes em tabique será realizada através da 

caracterização dos materiais constituintes (solo e palha) que constitui o material de 

enchimento, e também através da caracterização material da amostra recolhida do edifício em 

estudo. 

Deste modo, a caracterização da palha que se encontrava inserida no material de enchimento 

em estudo será efetuada através de uma inspeção visual, com o intuito de aferir a forma e a 

orientação como esta se encontrava aplicada no material de enchimento. Também será 

realizada uma análise microscópica com o intuito de identificar o tipo de ligação estabelecida 

entre os constituintes (terra e palha). De referir que ainda será realizada a avaliação das 

dimensões do material aplicado. 

No que diz respeito à caracterização do solo aplicado no material de enchimento, esta será 

realizada através de uma análise granulométrica, da determinação dos limites de plasticidade, 

da massa, do peso volúmico e da identificação da composição química elementar através da 

análise SEM/EDS. A composição mineralógica também será identificada através da 

realização da difração de Raio X. 

Em último, a amostra de material de enchimento recolhida no edifício em estudo também será 

ensaiada de modo compreender o seu comportamento à água e o seu comportamento térmico.  
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4.1  Caracterização física do material de enchimento 

4.1.1 Objetivos 

Nesta secção pretende-se: 

 Caracterizar a amostra de enchimento proveniente da parede exterior em tabique do 

edifício em estudo. 

 Identificar se existe alguma predominância na orientação da palha. 

 Identificar e caracterizar a palha inserida no enchimento das paredes exteriores em tabique 

do edifício em estudo. 

4.1.2 Introdução 

Nesta secção será realizada uma caracterização detalhada das amostras de material de 

enchimento recolhidas das paredes exteriores em tabique do edifico em estudo localizado na 

cidade de Amarante. 

Esta caracterização é de extrema importância para dar um contributo no conhecimento deste 

tipo de material tradicional e de modo a saber tomar medidas de conservação e de 

reabilitação. 

Tal como foi mencionado no Capítulo III, as amostras de material de enchimento recolhidas 

nas paredes exteriores em tabique do edifício em estudo são correspondentes a um material 

compósito constituído por terra simples e palha. Em alguns casos, as amostras também 

aparentam ter a adição de um ligante hidráulico tal como, a cal apagada, Figura 4.1.1.  

 
Figura 4.1.1 - Uma porção do material de enchimento proveniente da parede exterior em tabique do edifício em 

estudo. 

A inclusão de palha no material de enchimento de paredes de tabique não é uma solução 

técnica predominante [8]. O material de enchimento à base de terra simples ou de terra com 
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ligante hidráulico (argamassa terrosa bastarda) parece ser uma solução mais correntemente 

aplicada no Norte do país, em particular, na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Figura 4.1.2. 

 
a) Terra simples. 

 
b) Terra simples. 

 
c) Terra + ligante. 

 
d) Terra simples. 

 
e) Terra simples. 

 
f) Terra + ligante. 

 
g) Terra + ligante. 

 
h) Terra simples. 

Figura 4.1.2 - Alguns exemplos de material de enchimento de paredes exteriores em tabique relativos a edifícios 

localizados na cidade de Vila Real. 

Em seguida, as amostras de material de enchimento serão caracterizadas detalhadamente. 

4.1.3 Localização da amostra de enchimento 

Tal como foi referido no Capítulo III, as amostras do material de enchimento foram 

recolhidas em paredes exteriores em tabique do edifício centenário caracterizado no Capítulo 

III, e porque se verifica que a espessura das amostras é elevada quando é comparada com a 

espessura da camada de enchimento aplicada nas paredes interiores em tabique, Figura 4.1.3. 

 
a) Parede exterior. 

 
(1) Estrutura de madeira; (2) Enchimento de terra e palha. 

b) Esquema. 

 

 

 
c) Enchimento. 

Figura 4.1.3 - Parede exterior em tabique do edifício em estudo 
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4.1.4 Caracterização da amostra de enchimento 

Todas as amostras recolhidas das paredes exteriores do edifício em estudo são constituídas 

por terra e palha, havendo ainda a possibilidade de existir algum ligante e que será 

confirmado através da análise microscópica SEM/EDS, sendo descrita na secção 4.2.6. 

Na Figura 4.1.4 são apresentadas as amostras de enchimento recolhidas das paredes exteriores 

em tabique do edifício em estudo. Através da observação das imagens da Figura 4.1.4 

verifica-se que as amostras apresentam características diferentes, isto é, as amostras 1, 2, 4 e 8 

apresentam um aspeto mais compacto e íntegro do que as restantes amostras nas quais se 

identifica uma maior quantidade de palha e a terra mais desagregada. Esta situação permite 

concluir que a aplicação da argamassa terrosa reforçada com palha não é homogénea ao longo 

da parede podendo existir zonas em que existe maior concentração de palha, por exemplo na 

amostra 9 da Figura 4.1.4 - i). 

 
a) Amostra 1. 

 
b) Amostra 2. 

 
c) Amostra 3. 

 
d) Amostra 4. 

 
e) Amostra 5. 

 
f) Amostra 6. 

 
g) Amostra 7. 

 
h) Amostra 8. 

 
i) Amostra 9. 

Figura 4.1.4 - Amostras de material de enchimento recolhidas das paredes exteriores em tabique do edifício em 

estudo.  
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Também é de referir neste caso, que a aderência do material de enchimento ao suporte em 

madeira foi melhorada através do aumento da rugosidade das faces das tábuas verticais 

criando-se reentrâncias (Figura 4.1.5) e através do fasquio. As reentrâncias foram efetuadas 

nas faces das tábuas que não continham fasquio e para aumentar atrito entre a superfície da 

tábua e argamassa do enchimento.  

 
Figura 4.1.5 - Reentrâncias na estrutura de madeira do tabique. 

Pensa-se que a execução da argamassa de enchimento das paredes exteriores em tabique foi 

realizada de forma manual e com a ajuda eventual de instrumentos agrícolas [6], pois o 

edifício é centenário. Uma uniformidade material do enchimento seria difícil de alcançar. Esta 

situação poderá justificar o facto de existir uma heterogeneidade acentuada nas amostras. 

Outra justificação desta heterogeneidade material poderá estar diretamente relacionada com a 

aplicação da palha, pois parece ser difícil de obter uma boa ligação entre a terra e a palha 

porque a palha tem uma forma rígida com superfície lisa e uma secção transversal elevada 

quando comparada com outros tipos de fibras, tais como as fibras de vidro.  

Face ao exposto, achou-se adequado realizar um estudo detalhado sobre o material de 

enchimento das paredes exteriores em tabique, no qual se analisou diferentes parâmetros tais 

como, a orientação e a distribuição da palha no enchimento, a dimensão da secção transversal 

e do comprimento da palha, o estado de degradação, entre outros. 

Para analisar a orientação e a distribuição da palha no enchimento, foi realizada uma inspeção 

visual a todas amostras. Também se desagregou algumas amostras de modo a ser possível 

observar estes aspetos técnicos no interior. Deste modo, foi possível verificar que a 

distribuição e a orientação da palha eram irregulares, apresentando por vezes, em algumas 

zonas, uma orientação. Verificou-se ainda que as amostras mais compactas e íntegras 

apresentavam uma distribuição de palha mais uniforme permitindo uma ligação com a terra 

mais adequada, Figura 4.1.6 - b), do que as amostras que apresentavam uma maior 

concentração de palha e que se desagregavam com maior facilidade (menos compactas), 
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Figura 4.1.7 - b). Conclui-se por isso, que a concentração de palha pode influenciar a ligação 

da terra a esta fibra natural. 

 
a) Íntegra. 

   
b) Desagregada. 

Figura 4.1.6 - Amostra 2. 

 
a) Íntegra. 

 
b) Desagregada. 

Figura 4.1.7 - Amostra 6. 

Outro aspeto importante que se verificou aquando da inspeção visual foi a existência de 

vazios no material e que parecem ser relacionados com a existência da palha, Figura 4.1.8.  

  
Figura 4.1.8 - Vazios devido à existência de palha. 

Uma particularidade que se observou neste caso foi a existência de vazios de maior dimensão 

do que a dimensão dos vazios referidos anteriormente e que são resultantes da atividade das 

abelhas e dos casulos por elas criados no interior do material de enchimento, e tal como se 

observa na Figura 4.1.9. 
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a) Amostra. 

 
b) Imagem ampliada. 

Figura 4.1.9 - Orifícios provenientes da atividade das abelhas. 

Através desta análise visual também se verificou que a ligação da palha à terra pode ser 

difícil, porque a maioria dos elementos de palha não estava aparentemente fortemente ligados 

à terra. Tal como se pode observar na Figura 4.1.10 - a), foi possível extrair a palha sem 

danificar a argamassa terrosa. Por sua vez, na Figura 4.1.10 - b) é possível observar a 

superfície lisa deixada pela palha indicando possivelmente que não existiu aparentemente uma 

forte ligação entre a palha e a terra.  

 
a) Orifício. 

 
b) Superfície. 

Figura 4.1.10 - Ligação da palha na argamassa de enchimento. 

Neste sentido, achou-se importante analisar microscopicamente algumas amostras de palha 

proveniente do material de enchimento e com o intuito de verificar se existia algum material 

da argamassa ligado às paredes da palha. Para isso, recolheu-se uma amostra de palha do 

material de enchimento das paredes exteriores em tabique (Figura 4.1.11) para ser analisada 

na Unidade de Microscopia Eletrónica [27] da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto 

Douro. 

 
Figura 4.1.11 - Amostra de palha.  
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Através da imagem obtida pelo microscópico eletrónico de varrimento da Figura 4.1.12, 

verificou-se que existia terra ligada às paredes da palha. Este facto poderá indicar que a terra 

aderiu à palha numa fase inicial. No entanto, numa fase posterior, durante o processo de 

expansão da palha, poderá ter ocorrido a separação física entre a terra e a palha. 

  

Figura 4.1.12 - Imagens obtidas pelo microscópico eletrónico de varrimento. 

Em seguida, foi realizada a medição da palha com o intuito de determinar se a aplicação da 

palha na argamassa de enchimento seguia algum critério de aplicação e no que diz respeito à 

dimensão do comprimento e ao diâmetro da secção transversal, assim sendo, procedeu-se à 

medição do comprimento da palha numa amostragem de 415 elementos de palha. Por sua vez, 

a medição da secção transversal foi realizada em 175 desses elementos, porque ao se realizar 

a medição verificou-se que os valores medidos variavam entre 0.5 mm e 6.0 mm por isso se 

achou, que esta amostragem era representativa. Esta tarefa de medição foi efetuada 

manualmente com a ajuda de uma régua, tal como indica a Figura 4.1.13. 

 
Figura 4.1.13 - Medição dos elementos de palha. 

Os resultados obtidos estão expostos sob a forma de gráficos de barras na Figura 4.1.14 e na 

Figura 4.1.15. 

(1) Argamassa terrosa; (2) Palha. 
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Através do gráfico da Figura 4.1.14, verifica-se que o comprimento da palha não parece ser 

um aspeto técnico criteriosamente escolhido porque existe um intervalo de valores de 

comprimento amplo oscila entre os 2 cm e os 35 cm. Contudo, também se verifica que os 

valores do comprimento dos elementos de palha mais comuns oscilam entre os 6.5 cm e os 

11.0 cm, cuja respetiva percentagem de incidência corresponde a 5.07% e a 6.04%. 

Pela análise do gráfico da Figura 4.1.14, ainda é possível concluir que existe elementos de 

palha com comprimento de 35.0 cm, o que pode levar a pensar que a palha era inserida na 

terra sem qualquer critério de escolha. 

De realçar que os resultados obtidos podem ser pouco realistas pois, apesar do extremo 

cuidado ao retirar a palha da amostra, existiam casos em que se tronava difícil perceber se o 

elemento de palha tinha rompido ou se existia continuidade, pois a sua orientação era 

indefinida, tal como referido anteriormente. 

 
Figura 4.1.14 - Percentagem dos valores do comprimento dos elementos de palha. 

No diz respeito ao diâmetro da secção transversal dos elementos de palha, verifica-se através 

da análise do gráfico da Figura 4.1.15 que esta grandeza pode variar entre 0.5 mm e 6.5 mm. 

Esta variabilidade dimensional poderá estar relacionada com a forma da palha que vai 

diminuindo de secção desde a raiz até à espiga. 
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No gráfico da Figura 4.1.15, ainda se observa que o diâmetro da secção transversal da palha 

com maior percentagem é o de 2 mm, correspondendo a 18.86% de incidência. 

 
Figura 4.1.15 - Percentagem dos valores dos diâmetros dos elementos de palha. 

4.1.5 Caracterização da palha 

A palha é um material natural, orgânico e renovável, e pode ser obtido facilmente. Estes 

atributos poderão justificar que a palha possa ser vista como sendo um material de construção 

de baixo custo e com baixos teores de emissão de resíduos tóxicos para o meio ambiente, por 

isso, a utilização deste material na construção civil poderá ser uma solução atrativa [28].  

Para além das propriedades descritas anteriormente, a palha parece ter um bom desempenho 

térmico conforme referenciado em diversos estudos [29 - 31]. Esta propriedade será abordada 

no Capítulo 5.  

A palha é o resíduo do cultivo dos cereais, por isso existe diferentes tipos de palha, tais como 

palha de centeio, trigo, cevada, triticale, aveia, arroz, linho e outras [28, 32, 33]. 

A palha é constituída essencialmente pelo colmo, folhas e inflorescência ou espiga sem a 

semente, pois esta é retirada para consumo alimentar, Figura 4.1.16 [34]. 
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Figura 4.1.16 - Constituição genérica da planta de um cereal [33]. 

A forma da palha é tubular sendo as suas paredes constituídas por um conjunto de fibras 

orientadas no sentido da espiga, Figura 4.1.17. O valor da largura dessas fibras varia entre 

9 µm e 14 µm de acordo com a escala apresentada na imagem obtida através do microscópico 

eletrónico de varrimento, Figura 4.1.18. 

 
a) Secção. 

 
b) Nó. 

Figura 4.1.17 - Pormenores da palha. 

 
a) Vista exterior da palha. 

 
b) Vista interior da palha. 

Figura 4.1.18 - Imagens obtidas pelo microscópico eletrónico de varrimento. 
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Como mencionado anteriormente, um dos principais objetivos deste trabalho de investigação 

é caracterizar o enchimento das paredes exteriores em tabique, por isso torna-se importante 

saber qual é o cereal cultivado que dá origem à palha utilizada na argamassa de enchimento 

do edifício de caso de estudo. 

De referir, que inicialmente tentou-se analisar quimicamente a palha recolhida do material de 

enchimento da parede exterior em tabique através da análise microscópica SEM/EDS. No 

entanto não foi possível determinar a planta que originou a palha utilizada no material de 

enchimento em estudo, por isso recorreu-se a comparação de diversos tipos de palha com a 

palha recolhida do material de enchimento. 

Para o efeito, comparou-se a palha recolhida das amostras do material de enchimento 

recolhidas das paredes exteriores em tabique (Figura 4.1.20) com os diferentes tipos de palhas 

mais correntes no âmbito da agricultura da região. Foi difícil perceber qual é o tipo de palha 

em questão porque as palhas (a palha de centeio, trigo, cevada e triticale) são muito idênticas 

entre si (Figura 4.1.19). No entanto, por comparação visual pensa-se que a palha que mais se 

assemelha com a utilizada na conceção do enchimento das paredes exteriores em tabique foi a 

palha de centeio, Figura 4.1.21. 

 
a) Trigo. 

 
b) Triticale. 

 
c) Centeio. 

 
d) Cevada. 

Figura 4.1.19 - Cereais com espiga semelhante à encontrada no enchimento [33]. 
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Figura 4.1.20 - Espigas recolhidas da amostra de enchimento das 

paredes exteriores do edifício em estudo. 

 
Figura 4.1.21 - Espiga da palha de centeio 

ceifado em 2013. 

4.1.6 Considerações finais 

Através da análise das amostras de material de enchimento recolhidas das paredes exteriores 

do edifício em estudo verificou-se que a palha era adicionada à argamassa terrosa sem 

qualquer critério de escolha. Isto é, não parece existir um comprimento ou diâmetro de secção 

transversal dos elementos da palha padrão. Este facto pode indicar que a palha era colhida e 

adicionada diretamente ao material de enchimento.  

Verificou-se que o enchimento tinha uma grande quantidade de vazios devido à palha que 

voltou ao seu estado original após aplicação da argamassa na estrutura de madeira, o que pode 

ser vantajoso no que diz respeito ao aparecimento de patologias, como fissuras devido à 

retração ou expansão da terra, ou ainda devido à movimentação da estrutura de madeira, como 

referido em [5]. 

Através da análise das amostras de palha recolhidas no material de enchimento, verificou-se 

que a palha utilizada tem diâmetros de seção transversal compreendidos entre 0.5 mm e 

5.5 mm, sendo 2 mm o diâmetro mais frequentemente utilizado, correspondendo a 18.86%. 

Por sua vez, o comprimento dos elementos de palha encontrados variavam entre 2 cm e 

35 cm. De salvaguardar que estes valores de comprimento podem ser dúbios porque é 

provável que a palha ao ser adicionada à argamassa tenda a quebrar e o seu comprimento a 

reduzir devido às operações de mistura, amassadura e aplicação. 

Também é de referir que a palha estudada parece ser de centeio. Imagens ampliadas 

permitiram observar que a palha encontrada em obra é constituída por um conjunto de fibras 

orientadas no sentido da espiga e cujo valor da largura varia entre 9 µm e 14 µm. 
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4.2 Caracterização do solo da amostra de material de enchimento em estudo  

4.2.1 Objetivos 

Nesta secção pretende-se: 

 Caracterizar o solo do material de enchimento da parede exterior em tabique do edifício 

em estudo; 

 Comparar o solo do enchimento da parede exterior em tabique do edifício em estudo com 

outros solos utilizados em paredes exteriores de tabique e ainda com solos recolhidos e 

estudados na zona de Vila Real; 

 Identificar se existe algum ligante hidráulico, como por exemplo, cal hidráulica ou 

apagada, na constituição do material de enchimento da parede exterior do edifício em 

estudo. 

4.2.2 Introdução 

A caracterização do solo aplicado como material de enchimento de paredes exteriores de 

tabique é fundamental realizar para o conhecer e para permitir realizar trabalhos de 

manutenção, de conservação, de reparação, de reabilitação, entre outros. 

Para o efeito, um estudo experimental de caracterização do material será processado nesta 

secção. A curva granulométrica, os limites de consistência e a massa volúmica do solo serão 

algumas propriedades a analisar. Paralelamente, uma análise SEM/EDS também será 

realizada com o objetivo de caracterizar a composição química elementar do material. Uma 

análise de difração de raios-X também será processada para caracterizar mineralogicamente o 

material de enchimento.  

Para além do conhecimento do solo utilizado também será possível aferir através destes 

ensaios se na constituição do material de enchimento existe algum ligante. Outro aspeto 

técnico a saber está relacionado com o comportamento do material quando em contacto com 

água, por exemplo, se na sua composição mineralógica existir uma elevada percentagem de 

argila expansiva então pode significar que quando o material entrar em contacto com uma 

solução aquosa este poderá expandir e posteriormente, após a secagem, este poderá retrair, 
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resultando eventualmente na fissuração da argamassa e, consequentemente, no aparecimento 

de anomalias graves na estrutura de madeira das paredes exteriores em tabique. 

Em seguida os ensaios efetuados serão descritos detalhadamente e os resultados de 

caracterização do material também serão apresentados. 

4.2.3 Curva granulométrica 

Para a realização da análise granulométrica, a amostra do material de enchimento teve que ser 

previamente desagregada. Deste modo foi possível separar o solo da palha. 

A amostra foi desagregada manualmente com extremo cuidado para não danificar a palha 

mantendo assim as suas características inicias para posteriormente se proceder à sua 

caracterização, Figura 4.2.1 - a) e b). Mesmo assim, verificou-se que existiam pequenos 

pedaços de palha que foram separados do solo através da peneiração. Estes pedaços de palha 

foram cuidadosamente removidos com uma pinça metálica para futura analise. Os terrões de 

solo foram desagregados num almofariz e com recurso a um pilão, Figura 4.2.1 - c). Deste 

modo, foi possível obter a quantidade de solo necessária para a análise granulométrica, 

Figura 4.2.1 - d). 

 
a) Amostra. 

 
b) Amostra desagregada. 

 
c) Almofariz e pilão. 

 
d) Amostra final. 

Figura 4.2.1 - Preparação do solo. 

Após a separação da palha do solo iniciou-se a preparação das amostras de solo para a 

realização da análise granulométrica e de acordo com a especificação E 195 - LNEC [35]. 

Este documento estabelece a quantidade mínima necessária de solo retida no peneiro 

de 2.00 mm (n.º 10) para o diâmetro nominal das maiores partículas do solo. Nesta situação, o 
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valor do diâmetro maior das partículas do solo corresponde a 9.51 mm o que implica a 

utilização de uma quantidade mínima de 500.0 g de solo retido no peneiro de 

2.00 mm (n.º 10).  

Inicialmente, amostra de solo foi pesada e separada em duas frações através do peneiro de 

2.00 mm (n.º 10), sem secagem prévia. Na prática, este solo é proveniente das amostras do 

material de enchimento de paredes exteriores em tabique e que depois estiveram 

acondicionadas em laboratório cujas condições são geralmente controladas, sendo a humidade 

relativa de aproximadamente 45% e a uma temperatura ambiente próxima dos 20ºC. 

A fração retida e passada no peneiro de 2.00 mm (n.º 10) define-se respetivamente como 

material grosso e material fino, isto é, o material grosso possui partículas de diâmetro nominal 

superior a 2.00 m e o material fino possui partículas de diâmetro nominal igual ou inferior a 

2.00 mm, Figura 4.2.2 - a). 

Em seguida, o material grosso retido no peneiro de 2.00 mm (n.º 10) foi lavado com o intuito 

de retirar todo o material fino agarrado às partículas de solo de maior dimensão, e, 

posteriormente, este foi colocado a secar numa câmara climática a uma temperatura constante 

de 110ºC durante 24 horas. 

Após a secagem do material grosso, este foi pesado e o respetivo valor foi registado como 

sendo a massa de material grosso e que neste caso corresponde ao valor de 

557.0 g, Figura 4.2.2 - b). 

 
a) Material grosso não lavado. 

 
b) Material grosso lavado após a secagem. 

Figura 4.2.2 - Fração de material retido no peneiro de 2.00 mm (n.º 10). 

Tal como foi referido, a análise granulométrica foi efetuada de acordo com a 

especificação E 239 - LNEC [36] e consiste em determinar as quantidades de material retido 

em cada peneiro de malha quadrada da série ASTM. 
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Inicialmente, foi realizada a análise granulométrica da fração do material retido no peneiro de 

2.00 mm (n.º 10) que foi passada por peneiros com malha superior a 2.00 mm (nº10) da série 

ASTM e registadas as massas das frações retidas em cada peneiro, Tabela 4.2.1. As malhas 

dos peneiros da série ASTM utilizadas foram a 19.00 mm, a 9.51 mm, a 4.76 mm (n.º 4) e a 

2.00 mm (n.º 10), Figura 4.2.3. 

 
Figura 4.2.3 - Peneiros utilizados na 

análise granulométrica do material grosso. 

Tabela 4.2.1 - Massa do material grosso retido em cada 

peneiro. 

Peneiros 

(ASTM) Massa retida 

(g) 
Número 

Abertura da malha 

(mm) 

3/4'’ 19.00 0.0 

3/8'’ 9.50 28.5 

4 4.75 103.4 

10 2.00 444.0 

Passado 9.6 

Em seguida, iniciou-se a análise granulométrica da fração passada no peneiro de 

2.00 mm (n.º 10). Para isso, retirou-se 100.0 g do solo passado nesse peneiro que foi 

posteriormente colocado, durante 1 hora, num copo de precipitação juntamente com 250 cm
3
 

de água em que foi dissolvido previamente, 0.5 g de hexametafosfato de sódio comercial, na 

qual a mistura foi sendo agitada com uma vareta de vidro, Figura 4.2.4. De realçar que a 

massa total do material fino, isto é, a fração do material passado no peneiro 2.00 mm (n.º 10), 

corresponde ao valor de 3367.7 g. 

 

 

 
a) Material fino, 100g. 

 

 

 
b) Hexametafosfato de sódio comercial, 

0.5g. 

 
c) Suspensão. 

Figura 4.2.4 - Preparação da análise granulométrica para o solo passado no peneiro de 2.00 mm (nº10). 

Após o término do período, transferiu-se a suspensão para o peneiro de 0.074 mm (n.º 200) 

onde foi lavada e colocada a secar na câmara climática à temperatura de 110ºC durante 

24 horas. 
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Depois da secagem do material fino, este foi pesado e registado com o valor de 57.1 g, sendo 

posteriormente passado pelos peneiros de 0.841 mm (n.º 20), 0.420 mm (n.º 40), 

0.250 mm (n.º 60), 0.105 mm (n.º140) e 0.074 mm (n.º 200), Figura 4.2.5. A quantidade de 

solo retido em cada peneiro foi pesada e registada, e os respetivos valores estão 

disponibilizados na Tabela 4.2.2. 

 
Figura 4.2.5 - Peneiros utilizados na 

análise granulométrica do material fino. 

Tabela 4.2.2 - Massa do material fino retido em cada 

peneiro. 

Peneiros 

(ASTM) Massa retida 

(g) 
Número 

Abertura da malha 

(mm) 

20 0.841 8.9 

40 0.420 7.4 

60 0.250 7.1 

140 0.150 25.6 

200 0.074 6.6 

 
<<0.074 44.4 

Através dos resultados obtidos, realizou-se a Tabela 4.2.3 na qual são apresentadas todas as 

massas e as respetivas percentagens do material passado em cada peneiro. 

Tabela 4.2.3 - Resultado da peneiração do solo da amostra do material de enchimento da parede exterior em 

tabique. 

Peneiros Solo 

Designação 
Diâmetro 

(mm) 

Passado 

acumulado 

(g) 

Passado 

acumulado 

(%) 

 

76,100 3924,70 100 

50.800 3924.70 100 

38.100 3924.70 100 

25.400 3924.70 100 

19.000 3924.70 100 

9.500 3896.20 99 

4 4.750 3792.80 97 

10 2.000 3377.30 86 

20 0.841 3077.57 78 

40 0.420 2828.36 72 

60 0.250 2579.26 66 

140 0.105 1727.13 44 

200 0.074 1504.86 38 

 
<<0.074 9.60 0 
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Através da Tabela 4.2.3 foi possível traçar a curva granulométrica do solo do material de 

enchimento da parede exterior em tabique e que está apresentada na Figura 4.2.6. 

Com base na Figura 4.2.6. verifica-se que o solo do material de enchimento da parede exterior 

em tabique possui aproximadamente 14% de material grosso, apresentando uma percentagem 

de material fino correspondente a 86% e que é por isso predominante. 

 
Figura 4.2.6 - Curva granulométrica do solo da amostra do material de enchimento da parede exterior em 

tabique. 

A curva granulométrica obtida na Figura 4.2.6 foi depois comparada com o fuso 

granulométrico apresentado na Figura 4.2.7 [6]. Este fuso granulométrico é referente ao 

domínio corrente de granulometria da terra habitualmente aplicada na construção de tabique. 

Neste caso, verifica-se que a curva granulométrica do solo do material de enchimento da 

parede exterior de tabique não se posiciona dentro do fuso, permitindo concluir que o solo da 

amostra de material de enchimento em estudo tem uma maior percentagem de partículas de 

diâmetro maior do que as curvas previstas no fuso granulométrico apresentado em [6]. 

O fuso granulométrico apresentado em [6] contempla uma maior percentagem de partículas 

com diâmetro inferior 0.06 mm do que a curva granulométrica do solo da amostra do material 

de enchimento em estudo. 
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Figura 4.2.7 - Posicionamento da curva granulométrica em relação ao fuso granulométrico apresentado em [6]. 

No entanto, a curva granulométrica do solo da amostra de material de enchimento insere-se na 

sua maioria no fuso granulométrico apresentado no trabalho de investigação [8] e tal como é 

possível observar na Figura 4.2.8.  

 
Figura 4.2.8 - Posicionamento da curva granulométrica do solo da amostra de material de enchimento em relação 

aos fusos granulométricos apresentados em [8, 6]. 

Perante esta informação, é possível concluir que aparentemente o solo aplicado como material 

de enchimento de paredes em tabique pode ter um granulometria bem diferenciada. 
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4.2.4 Limites de consistência  

Os limites de consistências mais importantes para definir o comportamento de um solo 

argiloso são os limites de liquidez e plasticidade. 

O solo do material de enchimento da parede exterior em tabique parece ser adequado para a 

realização dos ensaios de obtenção dos limites de liquidez e plasticidade, porque o solo possui 

mais de 30% de partículas com diâmetros inferiores a 0.05mm, e tal como é possível observar 

na curva granulométrica traçada na Figura 4.2.6. 

4.2.4.1 Limite de liquidez, LL 

O limite de liquidez, LL, é determinado pelo Método de Casagrande consoante o prescrito na 

NP-143 [37]. 

A determinação do limite de liquidez, LL, consiste em colocar uma porção de solo húmido 

passado no peneiro de 0.420 mm (n.º 40) na concha de Casagrande e contar o número de 

pancadas necessárias para que as duas partes do solo, dividas previamente através do riscador 

metálico, entrem em contacto numa extensão de 1 cm. 

Inicialmente, retirou-se 100.0 g de solo passado no peneiro de 0.42 mm (n.º 40), 

Figura 4.2.9 - a) e misturou-se com água destilada até obter uma pasta homogénea e 

consistente. De seguida, colocou-se a pasta na concha de Casagrande com cerca de 1 cm de 

espessura e nivelada, tal como se indica na Figura 4.2.9 - b). Após a colocação da pasta de 

solo na concha de Casagrande fez-se um sulco com o riscador metálico segundo o diâmetro 

da concha normal ao eixo da manivela e perpendicular à superfície da concha, 

Figura 4.2.9 - c). 

 
a) Solo passado no peneiro de 

0.420 mm (n.º40). 

 
b) Concha Casagrande 

preenchida com solo. 

 
c) Concha Casagrande com 

sulco no solo. 

Figura 4.2.9 - Etapas do ensaio de determinação do limite de liquidez, LL. 

Em seguida, acionou-se a manivela contabilizando o número de pancadas necessárias para as 

duas porções de solo entrarem em contacto numa extensão aproximada de 1 cm, e retirou-se 
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com a ponta de uma espátula a zona do sulco em que se deu união das porções de solo. O solo 

retirado do sulco foi pesado e a sua massa foi registada, bem como o número de pancadas. 

É importante realçar que este processo foi repetido até se perfazer quatro provetes dos quais, 

dois provetes foram obtidos com teores de água em que o número de pancadas foi abaixo de 

25 e, outros dois provetes, acima, Figura 4.2.10. De referir que a amostra de solo utilizada na 

obtenção dos provetes foi a mesma, Figura 4.2.9 - a). 

 
a) Provetes. 

Figura 4.2.10 - Aquisição dos provetes para determinação do limite de liquidez. 

Em seguida, os provetes foram colocados na câmara climática durante 24 horas à temperatura 

de 110 ºC e procedeu-se à pesagem e ao registo das massas, Figura 4.2.11. 

 
Figura 4.2.11 - Provetes após a secagem na câmara climática. 

Os valores obtidos foram registados e o respetivo teor de água foi quantificado, Tabela 4.2.4. 

Tabela 4.2.4 - Resultados obtidos no ensaio 

Número da Cápsula 1 2 3 4 

M1 Peso da cápsula 

(g) 

10,37 10,33 10,22 7,56 

M2 Peso da cápsula + solo húmido 18,02 16,18 19,64 14,17 

M3 Peso da cápsula + solo seco 16,19 14,86 17,63 12,86 

Ws Peso do solo seco 5,82 4,53 7,41 5,30 

Ww Peso de água 1,83 1,32 2,01 1,31 

Ww/Ws*100 Teor de humidade (%) 31,44 29,14 27,13 24,72 

Número de Pancadas 15 19 27 37 

Através da Tabela 4.2.4 efetuou-se o gráfico apresentado na Figura 4.2.12, do qual obtém-se a 

Expressão 4.1 para determinar o valor do limite de liquidez, LL. 

Com base na Expressão 4.1, foi então possível determinar o valor do limite de liquidez, LL, 

que corresponde a 28%. 
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y = -0.2905 x + 35.222          (4.1) 

 
Figura 4.2.12 - Gráfico dos resultados obtidos do ensaio para a determinação do limite de liquidez, LL. 

4.2.4.2 Limite de Plasticidade, LP 

De acordo com [6], a determinação do limite de plasticidade, LP, consiste em medir o teor de 

água para o qual ocorre a rotura do filamento de solo quando este atinge um diâmetro 

aproximado de 3 mm.  

Inicialmente, retirou-se 20.0 g da fração de solo que passou no peneiro de 0.420 mm (n.º 40) e 

que foi depois misturado com água destilada até formar uma pasta homogénea e 

suficientemente plástica para formar quatro esferas de diâmetros relativamente iguais, 

Figura 4.2.13 - a). 

Rolou-se um dos provetes entre a palma da mão e a placa de vidro até formar um filamento 

cilíndrico de diâmetro aproximado de 3 mm. Voltou-se a formar a esfera e tornou-se a rolá-la 

até que a progressiva secagem conduza à rotura do filamento do solo quando este atingir o 

diâmetro aproximado de 3 mm. Nesse momento, retira-se um pedaço de solo de ambos os 

lados da amostra após rotura e pesa-se registando o valor obtido, Figura 4.2.13 - b).  

É de realçar que este procedimento foi executado repetidamente até se perfazer quatro 

provetes. 

 
a) Esferas de solo. 

 
b) Provetes. 

Figura 4.2.13 - Provetes para determinação do limite de plasticidade, LP. 
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Em seguida, os provetes foram colocados na câmara climática durante 24 horas à temperatura 

de 110ººC e procedeu-se à pesagem e ao registo das massas, Figura 4.2.14. 

 
Figura 4.2.14 - Provetes após a secagem na câmara climática. 

Os valores obtidos foram registados na Tabela 4.2.5 e determinados os respetivos teores de 

águas. 

Tabela 4.2.5 - Resultados obtidos na determinação do limite de plasticidade, LP. 

Número da Cápsula 1 2 3 4 

M1 Peso da cápsula 

(g) 

5.63 5.68 5.59 5.62 

M2 Peso da cápsula + solo húmido 7.36 7.46 6.55 7.03 

M3 Peso da cápsula + solo seco 6.97 7.09 6.36 6.73 

Ws Peso do solo seco 1.34 1.41 0.77 1.11 

Ww Peso de água 0.39 0.37 0.19 0.30 

Ww/Ws*100 Teor de água (%) 29.10 26.24 24.68 27.03 

Média do teor de água (%) 26.76 

O limite de plasticidade, LP, é determinado pela média dos valores dos teores de água obtidos 

no ensaio, correspondendo neste caso ao valor de 27 %, e tal como se indica na Tabela 4.2.5. 

Através dos valores determinados anteriormente, determinou-se o índice de plasticidade do 

solo em estudo, IP, subtraindo o limite de liquidez, LL, pelo limite de plasticidade, LP, cujo 

valor foi de 1 % podendo por isso concluir-se que o solo em estudo é um solo não plástico. 

4.2.5 Peso volúmico e massa volúmica das partículas de solo 

A determinação da massa volúmica do solo torna-se importante neste domínio para o 

dimensionamento da estrutura e também para determinar qual é a quantidade de solo 

necessária para executar um enchimento. 

O método utilizado para a determinação do valor da densidade do solo foi o método do 

picnómetro. O procedimento utilizado para a determinação da massa volúmica pelo método 

do picnómetro foi executado de acordo com o estabelecido na norma BS 1377 - 2:1990 [38]. 
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Esse procedimento consiste em pesar 100 g de solo passado no peneiro de 2.00 mm (nº. 10), 

sendo posteriormente dividido em duas porções de solo de 5 g e 10 g. Em seguida foi 

colocada uma das porções de solo no picnómetro e adicionada água até à superfície do solo, 

sendo posteriormente colocado no picnómetro de vácuo à pressão de 200 mm durante 1 hora. 

No fim desse período, o picnómetro como o solo e a água era agitado com o intuito de retirar 

as bolhas de ar, sendo novamente colocado no interior no picnómetro de vácuo com a mesma 

pressão durante 1 hora. De referir que o picnómetro foi previamente pesado e registado o 

valor da massa quando estava vazio e após a colocação do solo no seu interior. 

Após o fim desse período, adicionou-se água ao picnómetro até ao limite e deixou-se durante 

24 horas no interior no picnómetro de vácuo com a mesma pressão. Ao fim deste período, 

retirou-se o picnómetro com a solução e colocou-se em banho-maria à temperatura de 20 ºC 

durante 1 hora, sendo posteriormente pesado e registada a sua massa. 

Em seguida, despejou-se a solução e encheu-se o picnómetro até ao limite anterior, sendo 

posteriormente colocado em banho-maria à temperatura de 20 ºC durante 1 hora. Apos a 

conclusão desta etapa experimental, o picnómetro foi pesado e registado a sua massa. De 

referir que este procedimento foi repetido para as restantes três porções de solo. 

 
a) Amostra. 

 
b) Picnómetro de 

vácuo. 

 
c) Banho-maria. 

 
d) Picnómetro 

vazio. 

 
e) Picnómetro com 

solo. 

 
f) Picnómetro com solo e 

água. 

 
g) Picnómetro com solo e água 

até ao limite. 

 
h) Picnómetro com 

água. 

Figura 4.2.15 - Imagens do procedimento de determinação da massa volúmica do solo. 

Os valores registados durante o ensaio foram agrupados na Tabela 4.2.6, na qual é 

apresentado os valores das massas dos picnómetros vazios, picnómetro com solo e água, e 

picnómetro com água para as quatro porções de solo. 
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Tabela 4.2.6 - Massas dos elementos (g) registadas no decorrer do ensaio. 

 Amostra 

1 2 3 4 

Massa do picnómetro (m1) g 25.210 25.180 25.182 25.181 

Massa do picnómetro + solo (m2) g 30.272 30.173 34.916 34.924 

Massa do picnómetro + solo + água (m3) g 75.030 68.137 71.120 72.454 

Massa do picnómetro + água (m4) g 71.470 65.366 63.885 64.642 

Através dos valores das massas registadas no decorrer do ensaio procedeu-se ao cálculo da 

massa volúmica do solo utilizado no material de enchimento das paredes exteriores em 

tabique. 

Na Tabela 4.2.7 são apresentados os valores do peso volúmico e da massa volúmica das 

partículas de solo de cada amostra. 

Tabela 4.2.7 - Valores do peso volúmico e da massa volúmica das partículas de solo de cada amostra. 

 

Amostra 

1 2 3 4 

Massa do solo (m2-m1) g 5.06 4.99 9.73 9.74 

Massa de água do picnómetro cheio (m4-m1) g 46.26 40.19 38.70 39.46 

Massa de água adicionada ao solo (m3-m2) g 44.76 37.96 36.20 37.53 

Volume das partículas de solo (m4-m1)-(m3-m2) ml 1.50 2.22 2.50 1.93 

Massa volúmica das partículas de solo d=(m2-m1)/((m4-m1)-(m3-m2)) mg/m
3
 3.37 2.25 3.90 5.05 

Peso volúmico das partículas do solo γs=d* γw kN/m
3
 33.70 22.47 38.95 50.49 

Em que:  

m1 é a massa do picnómetro, g; 

m2 é a massa do picnómetro com o solo, g;  

m3 é a massa do picnómetro com o solo e da água, g; 

m4 é a massa do picnómetro com a água, g; 

d é a Massa volúmica das partículas de solo, mg/m
3
; 

γs é o peso volúmico das partículas de solo, kN/m
3
;
 

γw é o peso volúmico da água, aproximadamente,10 kN/m
3
. 

Com base nos valores obtidos na Tabela 4.2.7, obteve-se o valor do peso volúmico e da massa 

volúmica do solo usado no material de enchimento das paredes exteriores em estudo através 

da média dos valores obtidos de cada amostra de solo ensaiada. 

Nesse sentido, o valor do peso volúmico e da massa volúmica do solo usado no material de 

enchimento das paredes exteriores em estudo é 36.40 kN/m
3
 e 3.64 mg/m

3
, respetivamente. 
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A partir dos resultados obtidos depreende-se que os valores obtidos não estão de acordo com 

os valores de massa volúmica indicados para as partículas de solo, isto é, os valores da massa 

volúmica das partículas de solo deveriam varia entre 1.43 mg/m
3
 e 2.32 mg/m

3 
[39] o que 

neste caso não se verifica.  

Desse modo, este ensaio deverá ser repetido em trabalhos futuros com o intuito de aferir o 

valor da massa volúmica das partículas de solo.  

4.2.6 Análise microscópica SEM/EDS 

No sentido de prosseguir o processo de caracterização do solo da amostra de material de 

enchimento recolhida em paredes de tabique do edifício de caso de estudo, também se efetuou 

uma análise microscópica SEM/EDS (Microscopia eletrônica de varrimento/Espetroscopia de 

Dispersão de Energias). Este ensaio foi realizado na Unidade de Microscopia Eletrónica [27] 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e teve como principal objetivo verificar se 

existia algum tipo de ligante inserido na composição da argamassa de enchimento das paredes 

exteriores em tabique e ainda determinar a composição química do solo em estudo. 

Para a realização desta análise microscópica foi retirado 2.5 g de solo passado no peneiro de 

0.074 mm (nº. 200), Figura 4.2.16 - a), da qual uma pequena porção desse solo foi colocada 

em pinos de alumínio e fixada com cola de carbono, Figura 4.2.16 - b). 

 
a) Amostra de solo passado no peneiro de 0.074 mm 

(nº.200). 

 
b) Pino alumino com uma pequena porção de 

solo. 

Figura 4.2.16 - Preparação da amostra para a análise microscópica SEM/EDS. 

A visualização microscópica do solo foi efetuada através do microscópico eletrónico de 

varrimento utilizando o modo de baixo vácuo com pressão parcial no interior da câmara de 

1.33 mbar e uma tensão de aceleração de 30 kV, Figura 4.2.17, a partir do qual se tirou várias 

fotografias de resoluções distintas, tais como, 500x e 1000x que são apresentadas nas 

Figura 4.2.17. 
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Figura 4.2.17 - Microscópio eletrónico de varrimento (Philips - FEI/Quanta 400 com EDS) [27]. 

Tal como referido anteriormente, as fotografias da Figura 4.2.18 tiradas a partir do 

microscópico eletrónico de varrimento são apresentadas numa escala de preto e branco em 

que as zonas mais claras são identificadas por aluminossilicatos, como indicado pelas setas de 

cor vermelha na Figura 4.2.18.  

 
a) Resolução 500x. 

 
b) Resolução 1000x. 

Figura 4.2.18 - Imagens obtidas pelo microscópico eletrónico de varrimento. 

Através da microscopia eletrónica de varrimento também foi realizada a análise química 

elementar dos elementos presentes nas amostras, por EDS, tendo sido utilizado sempre o 

mesmo tempo de aquisição de espetros. Os resultados obtidos através dessa análise são 

apresentados na Tabela 4.2.8.  
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Tabela 4.2.8 - Percentagem dos 

elementos químicos detetados 

na análise SEM/EDS. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.19 - Espetro EDS do solo de enchimento das paredes 

exteriores em tabique do edifício em estudo. 

Elementos 

Químicos 

(%) 

Solo de 

enchimento 

Sódio     (Na) 0.92 

Magnés  (Mg) 0.95 

Alumínio (Al) 29.02 

Silício      (Si) 53.97 

Fósforo     (P) 0.53 

Enxofre     (S) 0.59 

Cloro       (Cl) 0.38 

Potásio     (K) 5.72 

Cálcio     (Ca) 2.51 

Titânio     (Ti) 0.70 

Ferro       (Fe) 4.70 

 

Pela análise da Tabela 4.2.8 e do espetro EDS da Figura 4.2.19, observa-se que a maior 

percentagem do elemento químico apresentado no solo de enchimento da parede exterior de 

tabique é o silício (Si), seguido do alumínio (Al), correspondendo a 53.97 % e a 29.02 %, 

respetivamente, enquanto o elemento químico com menor percentagem é o cloro (Cl) cujo 

valor é de 0.38 %. Este último valor é residual. 

Na Tabela 4.2.9 são apresentados os valores dos elementos químicos obtidos através da 

análise EDS a diversos solos provenientes de paredes exteriores em tabique. Nessa 

Tabela também são apresentados os respetivos valores dos elementos químicos de solos 

provenientes de zonas próximas dos locais dos edifícios onde foram recolhidas as amostras de 

material de enchimento referidas anteriormente e as quais são por designadas de Solo 1 e de 

Solo 2, enquanto os restantes solos são solos recolhidos em diversos locais de Vila Real e 

com o intuito de aferir se esses solos são idênticos em termos químicos aos solos utilizados 

como material de enchimento de paredes em tabique.  
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Tabela 4.2.9 - Análise EDS de diversos solos [8]. 

Elementos 

Químicos 

(%) 

Amostra de Enchimento 

Solo 

1 

Solo 

2 

Solo 

3 

Solo 

4 

Solo 

5 
Edif. 

em 

estudo 

Edif. 

1 

Edif. 

2 

Edif. 

3 

Edif. 

4 

Edif. 

5 

Edif. 

6 

Edif. 

7 

Flúor               (F) - - - - - - - - - - 3.68 2.21 2.94 

Sódio            (Na) 0.92 1.78 1.80 0.90 0.64 1.21 0.94 1.71 1.71 1.53 - 0.32 2.06 

Magnésio     (Mg) 0.95 1.83 1.78 1.78 2.25 2.12 1.84 1.81 2.17 1.92 2.00 0.66 1.11 

Alumínio      (Al) 29.02 16.71 17.68 20.15 22.61 22.57 20.68 18.47 17.87 16.83 22.57 27.03 22.77 

Silício            (Si) 53.97 40.39 57.62 56.57 49.44 50.49 54.10 59.64 55.14 55.99 57.85 57.65 55.25 

Fósforo           (P) 0.53 - - - - - - - - - - 0.39 1.14 

Enxofre           (S) 0.59 - - - - - - - - - - - 0.30 

Cloro             (Cl) 0.38 0.11 0.60 0.60 0.63 - 0.39 0.16 0.29 0.22 - - - 

Potásio           (K) 5.72 4.18 5.61 6.64 6.74 7.16 7.41 5.78 7.87 7.65 5.10 6.59 9.24 

Cálcio           (Ca) 2.51 24.36 2.47 1.15 1.12 3.36 0.82 1.64 1.93 2.06 0.28 0.20 0.59 

Titânio           (Ti) 0.70 0.76 1.16 1.04 2.13 1.34 1.25 0.84 1.21 1.45 0.53 0.45 0.80 

Manganés    (Mn) - - - - - - - - - - - - 0.21 

Ferro              (Fe) 4.70 9.88 11.28 11.17 14.43 11.75 12.57 9.95 11.81 12.35 6.84 4.50 3.57 

Cobre            (Cu) - - - - - - - - - - 0.24 - - 

Através da Tabela 4.2.9 verifica-se que a percentagem de cálcio (Ca) do solo utilizado na 

argamassa terrosa do enchimento das paredes exteriores de tabique do edifício em estudo é 

pouco significativa (2.51%) para se poder concluir que exista qualquer ligante hidráulico 

incorporado. No entanto, ainda se pode observar na Tabela 4.2.9 que a amostra de enchimento 

de Edifício 1 [8] tem uma elevada percentagem de cálcio (24.36%) o que pode indicar que a 

argamassa terrosa aplicada teria porventura um ligante hidráulico na sua constituição. 

Da análise da Tabela 4.2.9, também se conclui que em termos gerais os solos estudados de 

diferentes origens (em termos de edifícios e de locais) apresentam uma composição química 

elementar similar em que predomina o silício (Si) e o alumínio (Al). 

4.2.7 Difração de Raio X 

Para identificar a composição mineralógica elementar do material de enchimento das paredes 

exteriores em tabique do edifício em estudo recorreu-se à difração por Raio X para a obtenção 

de difratogramas e à semelhança de outros trabalhos de investigação realizados neste 

contexto [3]. 
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Para obtenção dos difratogramas foram preparadas amostras num porta amostras padrão, 

Figura 4.2.20, e inseridas no equipamento denominado por PAN’alytical modelo X’Pert PRO 

com detetor X’Celerator, Figura 4.2.21. A energia usada na produção da radiação X foi de 

40 kV e 30 mA, sendo a aquisição de dados realizada na geometria Bragg-Bentano entre 

7º < 2ϴ < 85º. 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.20 - Amostras para difração 

raio-X. 

 
Figura 4.2.21 - Equipamento usado no ensaio de difração raio-X. 

Após indexação de todos os espectros obtidos, pode concluir-se que a composição 

mineralógica do solo em estudo apresenta como base o quartzo designado quimicamente por 

SiO2, aluminossilicatos, tais como, a ilite designada quimicamente por 

(K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 e a nacrite, designada quimicamente por Al2Si2O5(OH)4, 

Figura 4.2.22. Estes aluminossilicatos na presença de elementos em estado líquido, como por 

exemplo a água, têm pouco poder de expansibilidade pois têm reduzido poder de retenção e, 

consequentemente, reduzido poder de retração, o que influencia positivamente o 

comportamento da argamassa de enchimento aquando da aplicação nas paredes exteriores em 

tabique. 

Através da análise da Figura 4.2.22, verifica-se que os minerais predominantes são os 

elementos de quartzo e de ilite situados em 2ϴ = 26.644º e 2ϴ = 26.668º, respetivamente. Em 

contraste, a nacrite foi o elemento com menor predominância e em que o seu pico de maior 

intensidade ocorreu em 2ϴ = 12.457º. Também é de realçar que os elementos identificados no 

solo em estudo obtiveram outros picos de intensidade menos significativos, como por 

exemplo, a ilite em 2ϴ = 8.836º, o quartzo em 2ϴ = 20.862º e a nacrite em 2ϴ = 24.993º. 
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Figura 4.2.22 - Sobreposição de espetros de elementos químicos do solo. 

4.2.8 Considerações finais 

Através dos resultados obtidos nos diversos ensaios realizados com finalidade de caracterizar 

o melhor possível o solo do material de enchimento recolhido das paredes exteriores do 

edifício em estudo. 

Nesse sentido, verificou-se que o solo utilizado no material de enchimento em estudo possui 

aproximadamente 14% de material grosso, apresentando uma percentagem de material fino 

correspondente a 86% e que é por isso predominante. Através destes resultados obtidos foi 

possível comparar com fusos granulométricos propostos por outros autores para o solo 

possivelmente adequado para utilização no enchimento de paredes em tabique. 

Nesse sentido, verificou-se a curva granulométrica obtida para o solo do enchimento em 

estudo não insere-se no fuso granulométrico proposto por [6]. No entanto, o fuso 

granulométrico apresentado por [8] aproxima-se da curva granulométrica apresentada neste 

trabalho de investigação. 
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Perante esta informação, pode-se deduzir que o solo utilizado no enchimento das paredes 

exteriores em tabique poderá ter uma granulometria diferenciada.  

Nesta secção, também se determinou os limites de consistências, no qual obteve-se os 

seguintes valores para o limite de liquidez, LL, e para o limite de plasticidade, LP, de 28% e 

27%, respetivamente. Estes valores permitem concluir que o solo em estudo é um solo não 

plástico, pois apresenta uma diferença entre limites de consistência de 1%. 

O valor do peso volúmico e da massa volúmica do solo usado no material de enchimento das 

paredes exteriores em estudo é 36.40 kN/m
3
 e 3.64 mg/m

3
, respetivamente, o que permite 

concluir que os valores obtidos não são corretos, pois o valor da massa volúmica das 

partículas de solo deveriam variar entre 1.43 mg/m
3
 e 2.32 mg/m

3,
 assim sendo dever-se-á 

repetir este ensaio em trabalhos futuros com o intuito de determinar este parâmetro. 

No que diz respeito à análise química do solo em estudo, verificou-se que os elementos 

químicos com maior percentagem o silício (Si), seguido do alumínio (Al), correspondendo a 

53.97 % e a 29.02 %, respetivamente, enquanto o elemento químico com menor percentagem 

é o cloro ( Cl) cujo valor é de 0.38 %. Este último valor é residual. De referir que o valor de 

cálcio é insignificante para aferir se existiu alguma adição de ligante, como cal, ao material de 

enchimento em estudo. 

A composição mineralógica do solo é constituída pelo quartzo e aluminossilicatos, tais como, 

ilite e a nacrite. De referir, que estes aluminossilicatos na presença de elementos em estado 

líquido, como por exemplo a água, têm pouco poder de expansibilidade pois têm reduzido 

poder de retenção e, consequentemente, reduzido poder de retração, o que influencia 

positivamente o comportamento da argamassa de enchimento aquando da aplicação nas 

paredes exteriores. 
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4.3 Ensaio de penetração da água em fachada  

4.3.1 Objetivos 

Nesta secção pretende-se: 

 Estudar o comportamento do material de enchimento de paredes exteriores em tabique 

reforçado com palha quando sujeito ao impacto da água da chuva; 

 Adotar um procedimento experimental expedito capaz de simular o impacto da chuva 

atuante na face exterior de uma parede em tabique; 

 Identificar os danos ocorridos neste tipo de elemento construtivo quando sujeito a este 

tipo de ação. 

4.3.2 Introdução 

A infiltração da água em paredes devido à água da chuva é um tipo de anomalia muito 

frequente de ocorrer em edifícios antigos. No contexto da construção de tabique, torna-se 

importante aferir se o material de enchimento das paredes exteriores em tabique são 

suficientemente resistentes à percolação da água no seu interior e de modo a impossibilitar 

que esta atinja a estrutura de madeira e a face interna da parede, evitando-se deste modo a 

degradação da parede. 

A existência de elementos construtivos do tipo beirais e alpendre são pormenores construtivos 

eficientes na proteção das paredes exteriores em relação à água da chuva. É de referir que 

tradicionalmente, o material de enchimento das paredes exteriores em tabique também é 

protegido por materiais de revestimento, tais como, argamassas de reboco à base de cal, 

pintura, material cerâmico, soletos de ardósia e chapas metálicas que impedem a entrada de 

água da chuva para o interior da parede. No entanto, esses materiais também são suscetíveis 

de sofrer degradação e destacamento devido a diversos fatores, tais como, a ação da chuva, a 

deformação estrutural do edifício, entre outos, o que poderá possibilitar o contacto direto dos 

agentes meteorológicos com o material de enchimento das paredes exteriores em tabique. Por 

isso, é importante que o material de enchimento das paredes exteriores em tabique seja 

resistente ao impacto da água da chuva e de modo a manter a sua integridade material. Deverá 

também possuir um bom desempenho em termos de estanquidade à água e permeabilidade ao 

vapor de água, [40]. 
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Torna-se pertinente referir que no edifício de caso de estudo e que foi descrito detalhadamente 

no Capítulo III, as paredes exteriores de tabique apresentavam acabamentos diferenciados tais 

como revestimento à base de material cerâmico (na fachada do alçado principal, ao nível do 

1º andar, Figura 3.4.10Figura 2.11) e caiado (na fachada do alçado principal, ao nível do 2º 

andar, Figura 2.11). Ao nível do 2º andar, a parede era protegida da água da chuva por um 

alpendre. 

O estudo da infiltração da água da chuva em paredes é importante por motivos estéticos, 

económicos e de conforto. A penetração da água da chuva na parede provoca a detioração das 

fachadas devido ao aparecimento de manchas de humidade, e ao aparecimento de bolores e de 

fungos. Paralelamente, o aumento do teor de humidade da parede pode ter um efeito 

depreciativo no bom desempenho térmico da fachada, [42]. A infiltração da água na parede 

pode possibilitar o acesso da água a outros elementos construtivos provocando uma 

degradação destes. Todas estas patologias terão um impacto nocivo no valor económico de 

um edifício. 

Neste sentido, procedeu-se ao estudo experimental do desempenho do material de enchimento 

das paredes exteriores em tabique em apreço nesta Dissertação de Mestrado à penetração da 

água da chuva. Para isso, foi necessário investigar previamente qual seria o procedimento de 

ensaio que melhor se adequava às características da amostra em estudo e do equipamento 

disponível. Como resultado desta revisão bibliográfica, optou-se pelo método de ensaio 

apresentado em seguida.  

4.3.3 Método de ensaio 

Tal como foi mencionado anteriormente, existem vários métodos alternativos de avaliação da 

estanquidade de paredes exteriores à água da chuva consoante os objetivos pretendidos em 

cada caso, o ensaio poderá ser realizado “in situ” ou em laboratório. 

A legislação para a realização do ensaio de penetração de água da chuva em fachadas é vasta 

e rica. Contudo, este facto poderá induzir a uma escolha inapropriada do tipo de ensaio a 

adotar e, consequentemente, impossibilitar o alcance dos objetivos previamente definidos. 

Um exemplo desta situação poderá ser a aplicação das normas ASTM C1601-14 [42] e 

ASTM E514-14 [43]. Ambas as normas têm como principal finalidade auxiliar na avaliação 

do desempenho de alvenarias à penetração da água da chuva. No caso da norma 
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ASTM C1601-14 [42] esta é mais específica para o ensaio a realizar em obra, “in situ”, e 

cujo principal objetivo consiste em determinar a penetração da água da chuva na superfície da 

alvenaria. No caso da norma ASTM E514-14 [43], esta é mais adequada para a realização de 

ensaios laboratoriais e cujo principal objetivo consiste em determinar a penetração de água em 

alvenarias. 

Na Tabela 4.3.1 é feita uma compilação dos ensaios de avaliação da penetração da água da 

chuva em fachadas e das respetivas especificidades. 

Tabela 4.3.1 - Características de alguns ensaios utilizados na determinação da penetração de água em 

fachadas, [40]. 

Field Test 

Standard 

guideline 
adopted 

Test parameter Test could simulate the following water penetration forces 

Air 
pressure 

Water application 
rate 

Duration 
Kinetic 
energy  

Diff. 
pressure 

Gravity 
Capillary 
action 

Surface 
tension 

Water 

Chamber 

ASTM E 

514 
500 Pa 138l/h per m2 

3 h to máx.  

7 h 
No Yes Yes Yes Yes 

Pressure 

Box 
NIL 

Varies 
according 

to site 

severity 

Varies 

30min to 1h 

can vary 
accordingly 

Yes Yes Yes Yes Yes 

Calibrated 
nozzle 

AAMA 
501.2 

NIL 91 l/h 5 min Yes No Yes Yes Yes 

HDB Test NIL   300 l/h 2h           

Spray rack 
ASTM E 

1105 
NIL 204 l/h 

15 min depends 

on 
circunstances 

Yes No Yes Yes Yes 

Blower 

method 
NIL 240 Pa 1l/min per meter 15 - 20 min Yes Yes Yes Yes Yes 

Wall 

drainage 

test 

NIL NIL 

Leakage rates 
obteined from 

field E 514 

multiple by gross 
área 

Until leakage 
rates stabilise 

No No Yes Yes Yes 

Sparge pipe 

test  
NIL NIL 3 l/h or 1,6 l/h 6 h or 4h No No Yes Yes Yes 

RILEM 
tube 

See notes 

for 

standard 

  Depends on setup   No Yes Yes Yes No 

ASTM - American Society for Testing and Materials  

AAMA -  American Architectural Manufacturers Association 

Através da informação recolhida sobre os possíveis tipos de ensaios de avaliação da 

penetração da água da chuva em paredes exteriores optou-se pela escolha daquele ensaio cujo 

procedimento melhor se adequasse ao tipo de amostra em estudo e às condições laboratoriais 

disponíveis e que foi o ensaio “Water chamber” da Tabela 5.1, usando-se por isso a norma de 

ensaio ASTM E 514 como referência para a realização deste ensaio. Deste modo, o 

procedimento de ensaio adotado consiste basicamente em submeter a amostra de material ao 

efeito do impacto de um jacto de água. A distância entre a amostra e a fonte do jacto de água é 

de 1 m, para que a área de dispersão de água incidente na amostra abranja toda a área da 

amostra e assim o impacto da água na superfície da amostra seja uniforme. O período de 
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tempo de duração da realização do ensaio é de 6 horas. O caudal de água projetado é de 

0.127 l/s, à pressão de 0.17 Pa. 

É importante referir que na prática o caudal projetado não é todo incidente na amostra porque 

a área da superfície da amostra de ensaio (0.0783 m
2
) é inferior à área de água projetada pelo 

jato (0.311 m
2
) assim como a geometria destas áreas são diferentes, Figura 5.1. Por isso, neste 

caso, o caudal de água incidente na amostra foi de 0.0318 l/s.m
2
, Figura 4.3.1. 

 
Figura 4.3.1 - Representação esquemática da área de impacto da água incidente na parede de ensaio. 

Este procedimento experimental tem como objetivo simular o impacto da água da chuva na 

parede exterior. O facto de se ter optado por posicionar o jato de água perpendicularmente à 

parede e a uma distância de 1 m possibilitou o agravamento das condições de ensaio. Através 

do ensaio empírico e expedito adotado, pretendeu-se perceber como decorre o fenómeno de 

degradação mecânico do material de enchimento das paredes de tabique sujeito ao impacto da 

chuva, identificar os pontos críticos de infiltração de água e avaliar a suscetibilidade da parede 

à infiltração da água através da avaliação do tempo necessário para o aparecimento de 

humidade na face interior da amostra de parede. Em outros trabalhos de investigação [3, 44], 

também se realizaram ensaios similares de avaliação da suscetibilidade de elementos 

construtivos ao impacto da água da chuva. 

O procedimento de realização do ensaio adotado é descrito detalhadamente seguidamente. 

Previamente, foi construído um suporte para a fixação da amostra de material de enchimento e 

assim adquirir a estabilidade desejável aquando do impacto da água. O suporte utilizado foi o 

construído para a amostra de parede provisória utilizada no ensaio térmico de determinação 

do coeficiente de transmissão térmica “in situ” da amostra de enchimento, secção 4.8. Este 

suporte é constituído por placas de poliestireno expandido (EPS) de 10 cm de espessura, e 

com as dimensões de 100 cm ×50 cm. No centro deste painel foi efetuada uma abertura com 

as dimensões 30 cm × 30 cm. A amostra de material de enchimento foi então colado no 
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painel, na zona central. A fixação do painel e da amostra de material foi concretizada através 

da aplicação de espuma de poliuretano. O ensaio foi realizado num espaço exterior adjacente 

ao Laboratório. De modo a manter a mostra estável durante o decurso do ensaio, esta estava 

apoiada no chão e também estava apoiada transversalmente a uma mesa que foi 

auxiliada/reforçada através da utilização de objetos pesados, Figura 4.3.2. 

 
a) Vista principal. 

 
(1) Objeto de estabilidade; (2) Suporte de amarração. 

b) Alçado. 

Figura 4.3.2 - Amostra e apoio. 

Em seguida, o jato de água foi acionado perpendicularmente à amostra de enchimento da 

parede exterior em tabique, a uma altura de 0.50 m e a uma distância de 1 m, com o auxílio de 

um suporte metálico e de fixadores de plástico, e tal como é possível observar na Figura 4.3.3. 

Tal como foi referido, o facto do jato de água estar a atuar na perpendicular à parede torna a 

situação de ensaio mais gravosa. 

 
a) Vista lateral. 

 
b) Vista frontal. 

 
c) Esquema de ensaio (mm). 

Figura 4.3.3 - Esquema representativo do ensaio de penetração de água na amostra de enchimento. 
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Após esta preparação, iniciou-se o ensaio de penetração de água no qual foi observado como a 

amostra de material de enchimento da parede exterior se comportou sob o efeito do impacto 

do jacto de água. 

 Este ensaio teve início no dia 16 de Novembro de 2013, pelas 9 horas e 46 minutos. O estado 

do tempo era nublado, com períodos de vento forte e cuja temperatura mínima foi de 6.5 ºC e 

a temperatura máxima foi de 9 ºC. 

A ocorrência pontual de vento forte poderá ter influenciado pontualmente as características do 

jacto de água incidente na amostra, quer em termos de direção atuante quer em termos de 

pressão. Este cenário experimental poderá ter causado alguma entropia na uniformidade das 

condições de ensaio mas, paralelamente, também poderá ser considerado um cenário 

contextualizado com um cenário real de obra em que a chuva incide sobre uma parede de 

forma variada e em função da variação do vento.  

É importante referir que a amostra de material de enchimento ensaiada tinha um furo de cerca 

de 1 cm de diâmetro relativo a um casulo de abelhas e que poderá ter influenciado o modo de 

penetração de água na amostra de enchimento. 

4.3.4 Apresentação e Análise de Resultados 

No início do ensaio, logo após ao impacto da água na amostra de enchimento da parede 

exterior em tabique, observou-se que o escoamento da água incidente ao longo da superfície 

da amostra provocou um desprendimento e arrastamento de partículas finas de solo, isto é, 

deu-se início a um fenómeno de erosão. Após 15 minutos de ensaio, passou a existir o 

escoamento de água com partículas finas de solo e de pequenos pedaços de palha de 

comprimento compreendido entre 1 cm e 2 cm. Este fenómeno de erosão foi decorrendo de 

forma progressiva ao longo da realização do ensaio o que provocou uma degradação 

acentuada da amostra de enchimento, Figura 4.3.4. 

 
a) Partículas de solo. 

 
b) Partículas de solo e palha. 

Figura 4.3.4 - Erosão do material durante o ensaio penetração de água na amostra de enchimento. 
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Os primeiros sinais de infiltração de água ocorreram na zona inferior da amostra. Esses sinais 

de infiltração são aqui correspondentes ao aparecimento de humidade na face da amostra 

oposta à aquela que está exposta à incidência direta do jacto de água. Dado que a espessura de 

suporte da amostra era superior à espessura da amostra de enchimento, não foi possível 

garantir um escoamento livre de água, permitindo por isso a acumulação de água na base da 

amostra de enchimento. Esse acumular de água possibilitou a ocorrência de absorção de água 

por capilaridade, resultando no surgimento da mancha de humidade na face não exposta (face 

interior da parede num contexto de obra), Figura 4.3.5 - a). Este facto pode ser considerado 

uma anomalia de execução de ensaio e, por isso, este resultado poderá ser considerado 

redundante. 

Após uma hora de realização do ensaio começou a surgir os primeiros sinais de humidade na 

face posterior da amostra de enchimento, na zona superior do lado direito, 

Figura 4.3.5 - b).Verificou-se então que as zonas da amostra que se mostraram mais 

suscetíveis à infiltração foram aquelas relativas à ligação entre a amostra de material de 

enchimento e o suporte. O material aplicado na ligação destes dois elementos construtivos, 

espuma de poliuretano, não parece ter sido o mais adequado. Na realização de ensaios 

adicionais deve-se ter em conta este aspeto técnico que deve ser corrigido e de forma a 

minorar o risco de ocorrência de infiltração precoce. Paralelamente, estes resultados 

experimentais também permitem perceber que a ligação entre diferentes elementos 

construtivos, tais como, a ligação entre paredes ortogonais, a ligação entre paredes e 

pavimentos, entre outros cenários construtivos, dever ser cuidadosamente construída de modo 

a impedir a ocorrência de infiltração de água. 

 
a) Humidade na zona inferior. 

 
b) Humidade na zona superior. 

Figura 4.3.5 - Face posterior da amostra de enchimento das paredes exteriores em tabique. 

Por sua vez, após três horas de ensaio, em que a amostra de material de enchimento esteve 

sujeita continuamente ao impacto do jacto de água, observou-se o aparecimento de 
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escorrência de água na zona central da face posterior da amostra, indicando que existiu 

infiltração de água, Figura 4.3.6 - a). No entanto, também se verificou que nesta fase de 

ensaio, na face exposta ao impacto direto da água já existiam saliências que poderiam facilitar 

a percolação da água ao longo da secção transversal da amostra e acelerar da passagem da 

água para a face posterior e tal como se pode observar na Figura 4.3.6 - b). Na face posterior 

também se identificou que existia previamente uma saliência na zona onde ocorreu o 

escoamento de água. Essa situação ocorreu durante poucos minutos podendo indicar que 

existiu a obstrução do orifício por alguma partícula de solo ou de palha. 

 
a) Face posterior. 

 
b) Face de impacto da água. 

Figura 4.3.6 - Humidade na zona central na amostra de enchimento da parede exterior em tabique. 

Essa situação repetiu-se intermitentemente até ao final do ensaio, tal como se pode observar 

no diagrama da Figura 4.3.7, onde se identifica a cor de laranja os momentos em que ocorreu 

escoamento de água na face oposta à incidência do jacto de água e a cor amarela os períodos 

de tempo em que não se verificou essa situação. De referir que o tempo de escoamento de 

água na face posterior da amostra não excedeu os 3 minutos. 

Para melhor elucidar a forma como ocorria o escoamento de água apresenta-se na Figura 4.3.8 

uma sequência de imagens ordenada de forma cronológica correspondente aos períodos de 

tempo apresentados Figura 4.3.7. 

Através das imagens da Figura 4.3.8 observa-se que o escoamento de água ocorria sempre 

pelo mesmo orifício o que permite concluir que aplicação deste tipo de material deve ser 

executada com extremo cuidado para que não exista vazios com ligação entre as duas faces e 

assim dificultar a passagem de água da face exterior para a face interior da parede. 

Tempo (horas: minutos) 

0 1 h 2 h 3 h 3h:30m. 4h 4h:10m. 4h:30m. 4h:50m. 5h:30m. 5h:40m. 6h 

                        

Figura 4.3.7 - Diagrama de ocorrência do escoamento de água na zona central da face posterior da amostra 

ensaiada. 
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a) Primeira 

ocorrência. 

 
b) 30 minutos. 

 
c) 60 minutos. 

 
d) Segunda 

ocorrência 

(70 minutos). 

 
e) Continuação do 

escorrimento 

(90 minutos). 

 
f) 110 minutos.  

 
g) 150 minutos. 

 
h) Terceira ocorrência (160 minutos). 

 
i) 180 minutos. 

Figura 4.3.8 - Evolução da infiltração de água no centro da amostra de material de enchimento da parede exterior 

em tabique após 1ªocorrência. 

No decorrer do ensaio observou-se que a palha se manteve praticamente intacta ao impacto da 

água não tendo sofrido aparentemente nenhum dano. Através da erosão das partículas de terra 

ocorrida ao longo do ensaio, a palha ficou exposta e foi possível observar que na zona direita 

da amostra ensaiada a palha estava posicionada particamente na horizontal, enquanto na zona 

esquerda não existia qualquer orientação preferencial da palha. Conclui-se então que 

tradicionalmente, a colocação da palha no enchimento das paredes exteriores em tabique era 

aparentemente efetuada de forma aleatória, Figura 4.3.9. Também é de salientar que a palha 

estava disposta paralelamente à face da amostra. 
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Figura 4.3.9 - Posicionamento da palha na amostra de material de enchimento ensaiada. 

No final do ensaio (6 horas), verificou-se que a profundidade de erosão ocorrida na amostra 

devido ao impacto da água foi de 1.0 cm (correspondente às setas de cor vermelha, 

Figura 4.3.10) até 3.5 cm (correspondente às setas de cor azul, Figura 4.3.10). Esta situação 

pode ser explicada pelo facto da amostra ensaiada não ser homogénea, isto é, a zona mais 

degradada apresentava maior quantidade de terra do que palha quando comparada com a zona 

menos degradada. Por sua vez, o dispersor de água utilizado poderia não ser o mais adequado 

para este tipo de ensaio. Sugere-se que estes aspetos devam ser retificados em ensaios a 

realizar futuramente nesta área de investigação.  

Com base na observação efetuada no decorrer do ensaio e com a informação da 

Figura 4.3.10 - a) verifica-se que as partículas de solo com maior dimensão mantiveram-se 

intactas na amostra e não sofreram erosão. 

Um aspeto importante a ressalvar diz respeito ao facto da amostra de material de enchimento 

ensaiada ter-se mantido íntegra após ter estado 6 horas sob efeito de condições muito 

agressivas. Num cenário de obra, as condições de chuva não parecem ser tão nocivas em 

relação às ensaiadas dado que dificilmente a chuva atua perpendicularmente à parede de 

tabique, com o grau de intensidade ensaiada e de forma uniforme durante tanto tempo. 

Comparando estes resultados com os respetivos resultados obtidos em [3], em que foi 

ensaiada uma amostra de material de enchimento simples (isenta de palha) de parede em 

tabique, conclui-se que a palha funciona como uma armadura capaz de conferir uma 

estabilidade material e impedindo a ocorrência de uma desintegração total localizada do 

material de enchimento na zona de impacto da água. 

A elevada espessura da amostra de material de enchimento permite aumentar a sua 

impermeabilização. 
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Após a realização deste ensaio, efetuou-se uma análise de termografia à amostra pós-ensaio 

de penetração de água. 

Com base nos termogramas obtidos para ambas as faces da amostra, Figura 4.3.10 - b) e d) é 

possível tecer algumas reflexões. 

Na Figura 4.3.10 - b) identifica-se com facilidade que a palha apresenta uma temperatura 

superficial menor do que a terra. Por isso, é possível afirmar que a palha quando húmida tende 

a perder a sua capacidade de isolamento térmico do elemento onde está inserida, assim sendo, 

a localização da palha na parede é um aspeto técnico importante no desempenho térmico. 

Através da Figura 4.3.10 - d) também é possível observar que a face posterior da amostra de 

material de enchimento da parede exterior em tabique não estava totalmente húmida, pois as 

zonas claras são referentes às zonas secas enquanto as zonas escuras são referentes às zonas 

húmidas. Nesta Figura também se identifica que a zona central é a zona mais húmida, pois é 

aquela que apresenta uma cor mais escura e, consequente, também é a zona da amostra que 

apresenta uma temperatura superficial menor, o que corrobora os resultados discutidos 

anteriormente. 

 
a) Face exposta. 

 
b) Termograma da face exposta. 

 
c) Face posterior. 

 
d) Termograma da face posterior. 

Figura 4.3.10 - Amostra de material de enchimento da parede exterior em tabique no final do ensaio de 

penetração de água. 
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4.3.5 Considerações Finais 

O procedimento de ensaio de penetração de água adotado para estudar o comportamento da 

amostra de material de enchimento de uma parede exterior em tabique ao impacto da água da 

chuva foi adaptado às condições laboratoriais disponíveis e às características do material da 

amostra a ensaiar. Foi um ensaio empírico e expedito. Por isso, após a realização do ensaio foi 

possível identificar um conjunto de anomalias ou limitações que devem ser corrigidas em 

ensaios futuros. Algumas sugestões de correção propostas consistem em: utilizar um vedante 

que não permita infiltrações de água entre a ligação suporte e amostra; usar um suporte com 

uma espessura igual à espessura da amostra; prever um dispositivo capaz de recolher o 

material desagregado. Neste tipo de material é importante quantificar o material desagregado 

para aferir com rigor a quantidade de terra e de palha tradicionalmente aplicadas. 

Com base nos resultados experimentais obtidos é possível concluir que o material de 

enchimento de paredes exteriores em tabique reforçado com palha e quando submetido ao 

impacto da chuva tem uma adequada resistência mecânica e capacidade de 

impermeabilização. De facto, não ocorreu uma perda de integridade material generalizada e 

demorou algum tempo para que ocorresse infiltração. Contudo, a zona da amostra de material 

de enchimento onde o jacto de água foi incidente sofreu erosão progressiva traduzida pelo 

arrastamento de partículas finas de solo e de palha. Foi precisamente nessa zona da amostra 

que se verificou a infiltração mais importante. 

A heterogeneidade material da amostra ensaiada e as simplificações de ensaio adotadas 

tornam estas conclusões condicionadas em certa maneira. Um maior número de amostras e a 

realização de um ensaio mais rigoroso permitirão obter conclusões mais representativas sobre 

o comportamento efetivo deste tipo de material de enchimento ao impacto da chuva. É sabido 

que uma impermeabilização à água adequada das paredes de tabique é fundamental para 

garantir uma durabilidade adequada da estrutura de madeira das paredes de tabique. 

Outro aspeto técnico importante que se identificou no decorrer do ensaio foi a existência de 

perfurações na face exterior da parede e que poderão facilitar o fenómeno de infiltração de 

água para o interior da parede. Por isso, esta situação pode ser importante no contexto da 

reabilitação de paredes exteriores em tabique ou noutro tipo de técnica construtiva tradicional 

à base de terra, tal como por exemplo, o adobe ou a taipa. 
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4.4 Ensaio de envelhecimento acelerado da amostra de material de enchimento em 

estudo 

4.4.1 Objetivos 

Nesta secção pretende-se: 

 Conhecer qual é o comportamento do material de enchimento das paredes exteriores em 

tabique sujeitas a condições termo-higrométricas adversas. Os resultados obtidos poderão 

dar a indicação sobre a durabilidade deste material e sua tendência ao envelhecimento. 

4.4.2 Introdução 

O ensaio de envelhecimento acelerado permite compreender como o material de enchimento 

se comporta perante as diversas condições climatéricas, o que é de extrema importância aferir 

esse comportamento no que diz respeito ao material de enchimento das paredes exteriores em 

tabique, pois este está em contacto com o ambiente exterior sendo sujeito às alterações 

climatéricas devido à mudança das estações do ano. 

Este ensaio é importante para observar ocorre alguma anomalia proveniente da variação das 

condições termo-higrométricas na amostra de material de enchimento ensaiada para que no 

futuro exista a possibilidade de corrigir essa vulnerabilidade. 

De referir, que este ensaio foi complementado através da análise termográfica com o intuito 

de verificar qual a temperatura superficial da amostra ensaiada e assim averiguar se existia 

alguma alteração que não fosse visível através da inspeção visual. 

Desse modo, em seguida, foi descrito detalhadamente o procedimento e as respetivas 

conclusões retiradas no decorrer do ensaio. 

4.4.3 Ciclo de envelhecimento acelerado 

Com base na norma BS EN 1015-21: 2002 [45] realizou-se ensaio de envelhecimento 

acelerado da amostra de material de enchimento e que consistiu em sujeitar a amostra de 

material a quatro ciclos de 48 horas. Em geral, os ciclos de envelhecimento acelerado são 

compostos por quatro fases, tal como apresentado na Tabela 4.4.1. De referir que a Fase 2 foi 

repetida quatro vezes em cada ciclo e é possível designa-la de período de estabilidade das 

condições termo-higrométricas.  
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Tabela 4.4.1 - Constituição do ciclo envelhecimento acelerado.  

Designação 
Temperatura no interior da câmara  

(ºC) 

Duração 

(horas: minutos) 

Fase 1 60 08:00 

Fase 2 20 00:30 

Fase 3 -15 15:00 

Fase 2 20 00:30 

Fase 4 Colocação em água (±20) 08:00 

Fase 2 20 00:30 

Fase 3 -15  15:00 

Fase 2 20 00:30 

Com base na informação apresentada na Tabela 4.4.1, construiu-se o gráfico apresentado na 

Figura 4.4.1, e que é relativo à representação gráfica do ciclo de envelhecimento acelerado. 

Neste gráfico, a Fase 2 não aparece identificada no eixo das abcissas por simplificação. 

 
Figura 4.4.1 - Representação de um ciclo de envelhecimento acelerado. 

Tal como referido, este ensaio tem como objetivo compreender o comportamento do material 

de enchimento das paredes exteriores em tabique quando exposto a condições 

termo-higrométricas extremas. Este pode ser um cenário de obra na cidade de Vila Real, por 

exemplo, e durante as estações do Verão e do Inverno. No entanto, também é de referir que as 

condições impostas neste ensaio à amostra do material de enchimento são mais gravosas 

quando comparadas com as condições atmosféricas inerentes às estações referidas 

anteriormente, onde os gradientes térmicos (mais pequenos) e os picos de temperaturas (mais 

baixos) são menos gravosos. 
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Para efetuar este o ensaio foi utilizada a câmara climática, Figura 4.4.1, que permitiu executar 

os ciclos de forma quase automática excetuando a execução da tarefa da colocação da amostra 

do material de enchimento em água durante 8 horas. De referir que após a conclusão de cada 

fase, era efetuada uma inspeção visual e uma avaliação termográfica ao material de 

enchimento com o intuito de identificar pormenorizadamente as alterações materiais ocorridas 

ao longo do decorrer do ensaio. 

 
Figura 4.4.2 - Câmara climática. 

A câmara climática permitiu induzir artificialmente as condições termo-higrométricas 

concordantes com o gráfico apresentado na Figura 4.4.3, e onde são apresentados 

esquematicamente os quatros ciclos a que o material de enchimento esteve sujeito. Este 

gráfico é simplificado porque a transição das condições entre ciclos ocorre de forma 

progressiva e não de forma brusca 

 
Figura 4.4.3 - Representação dos quatro ciclos de envelhecimento acelerado. 



Capítulo IV- Caracterização do material de enchimento das paredes exteriores do edifício em estudo 

 

81 

4.4.4 Procedimento de ensaio 

Tal como referido, ao longo do ensaio foi efetuada uma inspeção visual e uma avaliação 

termográfica durante as diferentes fases do ensaio. 

Para tal, iniciou-se, o ensaio com a inspeção visual da amostra do material de enchimento 

“intata” com o intuito de verificar o seu estado de conservação, para posteriormente ser 

colocada no interior da câmara climática, dando início ao decurso dos ciclos. A amostra do 

material de enchimento das paredes exteriores em tabique foi colocada seca no interior da 

câmara climática no início do primeiro ciclo. 

A amostra do material de enchimento ensaiada era constituída por palha e por terra cujas 

dimensões eram 8.5 cm x 13.0 cm x 20.0 cm (largura x altura x comprimento), e a massa 

aferida foi de 2314.0 g, Figura 4.4.4. 

Esta amostra apresentava inicialmente algumas fissuras e outras anomalias, tais como alguns 

orifícios. Estas anomalias (fissuras e vazios) foram inspecionadas com mais detalhe para 

serem monitorizadas ao longo do ensaio, Figura 4.4.4. 

  
a) Vista frontal. 

 
b) Vista Posterior. 

Figura 4.4.4 - Amostra do material de enchimento ensaiada. 

Inicialmente, a amostra foi colocada na câmara climática dando início à fase de aquecimento 

(Fase 1), com uma temperatura interior de 60 ºC e durante 8 horas. Após a conclusão da 

Fase 1, iniciou-se a Fase 2. Esta fase é designada de equilíbrio das condições 

termo-higrométricas, porque durante 30 minutos a amostra fica sujeita a uma temperatura 

constante de 20 ºC.  

De seguida, deu-se início à fase de arrefecimento (Fase 3) em que amostra ficou sujeita a uma 

temperatura de -15 ºC durante 15 horas. Após a conclusão desta fase, repetiu-se a Fase 2, para 

em seguida iniciar a Fase 4. Na Fase 4, em que a amostra foi colocada no interior de um 

recipiente com uma lâmina de água de 10 mm. Esta fase foi realizada fora da câmara 
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climática. Após o término desta fase, colocou-se a amostra novamente no interior da câmara 

climática e iniciou-se mais uma fase de arrefecimento (Fase 3). 

Tal como já foi referido, após a conclusão de cada fase, efetuou-se uma inspeção de visual e 

uma análise termográfica. 

Este procedimento de ensaio foi repetido nos restantes ciclos. 

4.4.5 Análise visual e termográfica 

No decorrer do ensaio, verificou-se que à medida que se foi efetuando as fases de 

aquecimento/congelação e humidificação/congelação a amostra de material de enchimento foi 

perdendo uma maior quantidade de material. Contudo, a amostra não apresentava sinal de 

fissuração, nem de qualquer agravamento das fissuras pré-existentes. 

 Ao longo do ensaio verificou-se que a amostra perdeu maior quantidade de solo do que de 

palha, tal como se observa na Figura 4.4.5, correspondendo a 6.5% da amostra total. 

Após o período de congelação da amostra de material de enchimento, esta apresentava-se 

consolidada como era de esperar e também apresentava maior deposição de cristais de gelo na 

superfície em contato com a água, pois nessa face apresentava-se maior teor de água. Na 

Figura 4.4.6 observa-se que a zona mais clara significa presença de cristais de gelo. 

 
a) Face em contato com a água. 

 

 
b) Vista lateral. 

Figura 4.4.6 - Amostra de material na fase de arrefecimento. 

 
a) Amostra na fase de aquecimento no 1º Ciclo. 

 
b) Amostra na fase de congelação no 4º Ciclo. 

Figura 4.4.5 - Amostra de material de enchimento no início e no fim do ensaio. 
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No decorrer do ensaio verificou-se ainda que no período de aquecimento a amostra não 

conseguia perder o excesso de água. 

Através da análise visual e termográfica, verificou-se que a temperatura superficial era 

negativa com era de esperar aquando da Fase 3, no entanto, quando se observava o 

aparecimento de cristais de gelo à superfície da amostra a temperatura variava entre -5.3 ºC 

e -13.8 ºC, caso contrário, observava-se que a temperatura superficial era superior a -2.7 ºC. 

Por último, através das imagens de termografia verificou-se que a temperatura da palha à 

superfície variava entre os 5 ºC e os 35 ºC, aproximadamente, correspondendo a uma 

temperatura média de 14 ºC. Através desta ocorrência pode-se concluir que a palha não 

apresenta temperaturas negativas apesar da temperatura ambiente e temperatura superficial da 

terra da amostra, tal como se observa nas imagens termográficas apresentadas na Figura 4.4.7.  
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4.4.6 Considerações finais. 

Através deste ensaio verificou-se que a amostra se manteve íntegra apesar das fases rigorosas 

de aquecimento/congelação e humidificação/congelação. 

Contudo, existiu a desagregação do material de enchimento que correspondeu a 6.5% da 

amostra total o que permite concluir que apesar das condições gravosas de ensaio a que foi 

submetida a amostra de material do enchimento, esta mantem-se resistente e íntegra. 

Com a realização deste ensaio, também se verificou que a palha apesar de submetida a 

temperaturas extrema esta manteve-se intacta e a sua temperatura superficial manteve-se 

aproximadamente entre os 5 ºC e os 35 ºC, aproximadamente, correspondendo a uma 

temperatura média de 14 ºC. 
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4.6 Ensaio de absorção de água por capilaridade da amostra de material de 

enchimento em estudo  

4.6.1 Objetivos 

Nesta secção pretende-se: 

 Determinar o coeficiente de absorção de água por capilaridade de uma amostra real de 

material de enchimento de terra reforçada com palha; 

 Estudar o comportamento deste material compósito natural quando em contato com a 

água. 

4.6.2 Introdução 

O material de revestimento e/ou de enchimento de paredes exteriores de tabique é um 

elemento construtivo extremamente importante para a garantia de uma durabilidade adequada 

do edifício. Este tipo de material protege o suporte estrutural em madeira da parede dos 

agentes meteorológicos e biológicos que poderão causar uma degradação precoce. Por sua 

vez, este tipo de material também não deverá ser sensível à variação de humidade e de 

temperatura ambiente pois, por exemplo, poderá influenciar a condutibilidade térmica dos 

materiais e dos elementos construtivos e, consequentemente, poderá induzir uma redução da 

capacidade de isolamento térmico global do edifício. Assim sendo, este tipo de material 

deverá ter uma baixa permeabilidade à água no estado líquido. Isto é, deverá ter um 

coeficiente de absorção de água por capilaridade reduzido e uma elevada permeabilidade à 

água no estado gasoso para ter uma boa impermeabilização [48]. 

A amostra de revestimento a ser ensaiada tem uma elevada porosidade devido à palha 

existente. Este facto provoca a existência de vazios e pode tornar favorável a absorção de 

água por capilaridade, por isso, deve-se ter em conta a orientação da palha neste estudo, 

porque este aspeto técnico poderá interferir no fluxo de percolação da água no material e 

assim diminuir a sua capacidade de absorção de água por capilaridade. Neste sentido, poderá 

ser importante orientar a palha de forma adequada de modo a ser possível reduzir a penetração 

de água no material de enchimento [49]. 

Outro aspeto técnico importante está relacionado com a percentagem de argila existente na 

terra e porque esta é bastante sensível ao efeito da água. A argila tende a sofrer expansão ou 
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retração consoante está em contato com a água ou em processo de secagem, respetivamente. 

Esta alternância comportamental poderá provocar fissuração do material de enchimento. Este 

tipo de patologia poderá por sua vez criar condições favoráveis de vulnerabilidade para o 

desenvolvimento de um processo patológico progressivo resultante na degradação do material 

de enchimento e da estrutura de madeira da parede [50]. 

Face ao exposto, o efeito da água da chuva atuante na fachada de uma parede exterior de 

tabique ou o efeito da água ascendente por capilaridade do solo de fundação poderá ser muito 

gravoso ou severo para a integridade do material de enchimento terroso aplicado. Neste 

contexto e com o propósito de averiguar a resistência do material de enchimento terroso 

reforçado com palha à água realizou-se o ensaio de absorção de água por capilaridade. Nesta 

secção será dado um enfoque a este estudo específico. 

4.6.3 Descrição do ensaio de absorção de água por capilaridade 

O ensaio de absorção de água por capilaridade foi realizado de acordo com a 

Norma EN 1015-18 [47] e consiste em colocar a amostra de material a estudar num recipiente 

provido de uma lâmina de água de altura constante durante um determinado período de 

tempo. Os valores da massa da amostra de material são registados periodicamente durante o 

decurso do ensaio.  

Inicialmente, efetuou-se a medição das dimensões da amostra de material de enchimento com 

o intuito de determinar a área da base da amostra. Essas medições foram realizadas de uma 

forma aproximada, pois tornou-se difícil realizar uma medição exata devido à irregularidade e 

à fragilidade que a amostra apresentava. Assim sendo, as respetivas dimensões avaliadas 

foram 8.5 cm × 18.5 cm × 20.0 cm (espessura × altura × comprimento), aproximadamente, 

Figura 4.6.1-a). 

Em seguida procedeu-se à marcação da altura de água na amostra com a ajuda de pioneses em 

que o limite inferior do pionês define a altura de água, Figura 4.6.1-b). Pensa-se que a 

utilização dos pioneses não influenciou a ascensão da água por capilaridade, já que eles foram 

colocados superiormente à linha de água não havendo assim contato direto entre eles e a água. 

Também é de referir que a abertura que os pioneses provocaram na superfície da face da 

amostra era de dimensões insignificantes quando comparadas com as dimensões dos vazios 

existentes neste tipo de material de enchimento terroso reforçado com palha. 
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A altura de água admitida foi a altura limite exigida na Norma EN 1015-18 [47], isto é, 

10 mm de altura de água a partir da base inferior da amostra, pois a superfície da amostra era 

bastante irregular e tornava-se por isso difícil marcar a altura de água mínima exigida nesta 

norma de ensaio (5 mm). 

 
a) Amostra. 

 
b) Amostra preparada para ensaio. 

Figura 4.6.1 - Amostra de material de enchimento ensaiada. 

No decorrer do ensaio, colocou-se a amostra num recipiente de plástico, previamente pesada e 

isolada com pelicula aderente, e apoiada numa esteira que permitiu que a base da amostra 

estive-se constantemente em contato com água, Figura 4.6.2-a). A pelicula aderente foi 

utilizada para manter constante o teor de humidade do material evitando desta forma a 

evaporação da água existente nos vazios do material através das faces da amostra. Deste 

modo, evitou-se a deterioração da amostra, que seria mais provável de ocorrer caso se 

utilizasse parafina ou outro tipo de material equivalente [47]. Posteriormente, verteu-se a água 

com cuidado para o interior do recipiente formando um lâmina de água até à marca definida 

anteriormente, Figura 4.6.2-b).  

Figura 4.6.2 - Imagens do ensaio. 

Por último, cobriu-se o recipiente de plástico com película aderente, com o mesmo objetivo 

descrito anteriormente, consistindo também em garantir que não existia evaporação da água 

utilizada na realização do ensaio, e assim evitar a necessidade frequente de proceder ao 

 
a) Amostra antes do começo do ensaio. 

 
b) Amostra após a colocação de água. 
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acréscimo de água para manter a altura da lâmina de água constante durante a realização do 

ensaio, Figura 4.6.2-b). 

Neste caso, os períodos de tempo considerados para efetuar as medições das massas foram 

próximos entre si e foram t0 = 60 minutos, t1 = 120 minutos, t2 = 180 minutos, 

t3 = 240 minutos, t4 = 1140 minutos, t5 = 1200 minutos, t6 = 1260 minutos, t7 = 1320 minutos, 

t8 = 1440 minutos, t9 = 1500 minutos, t10 = 1560 minutos, t11 = 1620 minutos e t12 = 2570 

minutos. 

Esta opção de frequência elevada de medições resultou do facto de ter havido receio de que a 

amostra se pudesse deteriorar com o aumento do teor de água resultante da absorção de água 

por capilaridade e, consequentemente, não ser possível obter resultados suficientes e 

fidedignos para determinar o coeficiente de absorção de água por capilaridade. De referir 

também que aquando do término de cada período de tempo, a amostra era retirada do 

recipiente de plástico e era colocada sobre um pano absorvente para retirar as gotas de água 

existentes na base da amostra procedendo-se imediatamente à pesagem e ao registo dos 

valores, Figura 4.6.3 e Figura 4.6.4. No final da pesagem, a amostra era colocada novamente 

em contato com a água no recipiente até ao final do próximo período de tempo. Nesse 

momento, verificava-se se a lâmina de água se mantinha na marca definida inicialmente. Caso 

contrário procedia-se ao acréscimo de água até ao nível desejado. 

Figura 4.6.3 - Limpeza superficial da amostra. Figura 4.6.4 - Pesagem da amostra. 

4.6.4 Análise de Resultados 

Aquando da inserção da água no recipiente para a realização do ensaio verificou-se que 

ocorreu o desprendimento de algum material fino da amostra e tal como se pode observar 

Figura 4.6.5. Deduz-se que esse material seja algum pó ou algumas partículas que já estavam 

separadas da amostra. Este facto indicia que seria adequado proceder à remoção prévia dessas 

partículas antes da realização do ensaio. Por isso, futuramente, na realização deste ensaio em 

amostras de material similar ao ensaiado dever-se-ia ter em conta este procedimento 

experimental de preparação da amostra de material. 
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Figura 4.6.5 - Material desgregado após o início do ensaio. 

No decorrer do ensaio, a quantidade do material desagregado foi aumentando, mas não de 

forma significativa, Figura 4.6.6-a). Esse material desagregado foi por sua vez seco na estufa 

a uma temperatura de 100ºC durante aproximadamente 9 horas, Figura 4.6.6-b), e com o 

intuito de se obter o valor da massa. Após o tratamento dos resultados, verificou-se que a 

percentagem do material desagregado era de 0.40%, sendo pouco representativa quando 

comparada com a amostra total. 

 
a) Final do ensaio. 

 
b) Após a secagem em estufa. 

Figura 4.6.6 - Material desagregado. 

O ensaio terminou quando a ascensão da água por capilaridade atingiu o topo superior da 

amostra. No entanto, durante a realização do ensaio observou-se que a linha de ascensão de 

água por capilaridade não era completamente horizontal, existindo variações mais acentuadas 

a partir do início (0 horas) até aos 120 minutos (2 horas), aproximadamente, podendo-se 

depreender que a amostra do material de enchimento não era homogénea. Essa 

heterogeneidade do material poderá estar relacionada com o facto de existir maior ou menor 

concentração de vazios ou com o facto de a palha não ter sido disposta de forma uniforme. 

Também é de salientar que no decorrer do ensaio verificou-se que nas zonas onde existiam 

perfurações das abelhas, a absorção de água por capilaridade tornava-se mais lenta devido às 

grandes dimensões dos vazios que estes insetos provocaram, e que impedia a ascensão de 

água por capilaridade no material. 
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Nas imagens seguintes, Figura 4.6.7, pode-se observar a variação da linha de ascensão de 

água por capilaridade no final de cada período de tempo pré-definido. 

Figura 4.6.7 - Altura da água por ascensão por capilaridade em cada instante ti. 

Tal como foi referido, no final de cada período de tempo procedeu-se à pesagem e ao registo 

dos valores da massa e à medição da altura de ascensão de água por capilaridade, 

Tabela 4.6.1. 

a) t0 = 0 minutos 
 

b) t1 = 60 minutos 
 

c) t2 = 120 minutos  

 
d) t3 = 180  minutos 

 
e) t4 = 240  minutos 

 
f) t5 = 11140  minutos  

 
g) t6 = 1200  minutos 

 
h) t7 = 1260  minutos 

 
i) t8= 1320  minutos 

j) t9 = 1440  minutos k) t10 = 1500  minutos l) t11 = 1560  minutos 

 

t12 = 1620  minutos t13 = 2570  minutos 
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Tabela 4.6.1 - Massa da amostra (Kg) registada em cada instante ti (minutos) e altura de ascensão de água por 

capilaridade registada em milímetros (mm). 

Tempo, ti 

(minutos) 
0 60 120 180 240 1140 1200 

Massa                   

(Kg) 
3.3499 3.4572 3.4967 3.5254 3.5537 3.7740 3.7828 

Altura de ascensão de água 

 (mm) 
0 28 48 50 62 111 113 

Tempo, ti 

(minutos) 
1260 1320 1440 1500 1560 1620 2570 

Massa                  

  (Kg) 
3.7916 3.7979 3.8165 3.8255 3.8345 3.8416 3.9526 

Altura de ascensão de água 

 (mm) 
114 119 126 127 132 138 185 

Por sua vez, na Figura 4.6.8 são apresentados graficamente os valores das massas obtidas no 

decorrer do ensaio. Através da observação da Figura 4.6.8, verifica-se que nos primeiros 60 

minutos de ensaio a quantidade de água absorvida por capilaridade é mais acentuada (18% da 

água absorvida) do que o verificado no restante período de tempo de realização do ensaio. No 

entanto, pode-se ainda observar que entre os instantes de 120 minutos (2 horas) e de 240 

minutos (4 horas) o teor de absorção de água por capilaridade varia entre 5% e 6%, enquanto 

nos restantes intervalos de tempo a variação do teor de absorção de água por capilaridade é 

de 1%. 

 
Figura 4.6.8 - Massa da amostra ao longo do tempo, ti em minutos. 
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A absorção da água por capilaridade da amostra é expressa em quilogramas (Kg) por metro 

quadrado (m²) para cada instante ti (minutos), por isso, pode ser determinada de acordo com a 

Expressão 4.2: 

𝐴(𝑡𝑖) =
𝑀𝑖−𝑀0

𝐴
 Kg/m2          (4.2) 

Em que: 

A(ti) - Absorção de água por capilaridade da amostra no instante ti, Kg/m
2
; 

M0 - Massa da amostra seca, em Kg; 

Mi - Massa da amostra no instante ti, em minutos; 

A - Área da face da amostra em contato com água, em m
2
. 

Segundo a Expressão 4.2, efetuou-se a Tabela 4.6.2. 

Tabela 4.6.2 - Absorção de água por capilaridade. 

Tempo, ti 

(minutos) 
0 60 120 180 240 1140 1200 

Absorção   

(Kg/m
2
) 

0.0000 7.1214 9.6530 11.5402 13.4011 27.8871 28.4657 

Tempo, ti 

(min) 
1260 1320 1440 1500 1560 1620 2570 

Absorção 

 (Kg/m
2
) 

29.0444 29.4577 30.6817 31.2735 31.8654 32.3322 39.6311 

Segundo a norma EN 1015 - 18 [47], a determinação do coeficiente de absorção de água por 

capilaridade (S) é processada a partir do declive da reta de regressão linear que melhor se 

ajusta aos pontos obtidos experimentalmente, tendo um coeficiente de correlação superior a 

0,95. Para melhor entendimento deste aspeto, construiu-se o gráfico da Figura 4.6.9 que 

apresenta no eixo das ordenadas a absorção de água por capilaridade em função da área 

superficial e no eixo das abscissas a raiz quadrada do tempo de imersão, ti (minutos). 

Como se pode observar na Figura 4.6.9, o coeficiente de correlação (R
2
) é aproximadamente 

1, o que permite concluir que a reta da regressão linear se ajusta adequadamente a todos os 

pontos identificados, e assim é possível determinar o valor do coeficiente de absorção de água 

por capilaridade com um erro muito reduzido. 
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Figura 4.6.9 - Coeficiente de absorção de água por capilaridade (S) da amostra de material de enchimento terroso 

reforçado com palha. 

Neste caso, o valor do coeficiente de absorção de água por capilaridade foi estimado em 

0.7823 Kg/m
2
.min

0.5
, tendo sido determinado a partir do declive da reta de regressão linear 

cujo coeficiente de correlação (R
2
) foi de 0.9985. É importante referir que seria necessário 

ensaiar um maior número de amostras de material de enchimento terroso reforçado com palha 

para ser possível obter uma conclusão mais realista acerca do valor do coeficiente de absorção 

de água por capilaridade que caracteriza este tipo de material tradicional. Contudo, através 

desta amostra foi possível perceber que o material de enchimento terroso reforçado com palha 

tem um sistema de vazios que possibilita a água ascender por capilaridade no material. 

Paralelamente, também foi possível verificar que o material de enchimento se manteve íntegro 

após ter estado em contacto direto e permanente com água ao longo de 2570 minutos 

(43 horas). 

Segundo a norma NP EN 998 - 1 : 2010 [51], que classifica as propriedades das argamassas, 

verifica-se que o valor do coeficiente de absorção de água por capilaridade obtido 

experimentalmente não está incluído nos intervalos definidos na Norma, pois o valor do 

coeficiente obtido é duas vezes superior ao maior valor limite referido na norma, e tal como se 

pode verificar na Tabela 4.6.3. 

Tabela 4.6.3 - Classificação da argamassa segundo a norma NP EN 998-1 : 2010 [2, 52]. 

Coeficiente de absorção por capilaridade 

Norma NP EN 998-1 : 2010 Ensaio Experimental 

Categoria Valor Valor 

W0 Não Especificado 

0.78 Kg/( m
2
.min

0.5
) W1 CC ≤ 0.40 Kg/( m

2
.min

0.5
) 

W2 CC ≤ 0.20 kg/(m
2
.min

0.5
) 
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4.6.5 Considerações Finais 

A amostra de material de enchimento terroso reforçado com palha pertencente a uma parede 

exterior em tabique de um edifício antigo localizado na cidade de Amarante manteve-se 

íntegra no decorrer da realização do ensaio de absorção de água por capilaridade. Apenas se 

verificou que cerca de 0.40 % de material da amostra se desintegrou durante o decorrer do 

ensaio (2 dias, aproximadamente). Esta percentagem é muito reduzida. Deste modo é possível 

concluir que este material de enchimento aparenta ter uma boa resistência à água e não parece 

ser vulnerável à absorção de água por capilaridade em termos de integridade.  

O valor do coeficiente de absorção de água por capilaridade estimado foi de 

0.7823 Kg/m
2
.min

0.5
, sendo duas vezes superior ao maior valor limite prescrito na norma 

referente à classificação das propriedades de argamassas para alvenarias. 

É de realçar, que este ensaio deveria ser realizado com um maior número de amostras para 

que os resultados obtidos pudessem ser mais realistas, mais abrangentes e com erros menos 

significativos. Neste caso, esta representatividade também é mais afetada tendo em conta que 

o material de enchimento tradicional estudado é constituído por materiais naturais e orgânicos 

tal como é o caso da terra e da palha. 
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4.7 Ensaio de absorção de água por capilaridade da palha  

4.7.1 Objetivos 

Nesta secção pretende-se: 

 Determinar o coeficiente de absorção de água por capilaridade da palha de centeio; 

 Estudar o comportamento deste material em contato com a água. 

4.7.2 Introdução 

A palha é uma das fibras naturais utilizadas no fabrico de argamassas de enchimentos das 

paredes de tabique. A palha sendo um material natural e biodegradável apresenta um impacto 

ambiental menor. No entanto, uma das maiores desvantagens deste tipo de material é o seu 

comportamento hidrófilo que devido à sua estrutura microcelular absorve água em ambientes 

húmidos o que potencia a degradação das suas propriedades físicas e mecânicas [46]. 

Torna-se então importante efetuar o ensaio de absorção de água por capilaridade deste 

material, pois estando ele inserido numa argamassa de enchimento de paredes exteriores em 

tabique poderão estar em contacto com a água da chuva e/ou em contacto com a água 

proveniente do solo. 

Nesta secção efetuou-se o ensaio de absorção de água por capilaridade da palha em duas 

amostras de palha diferentes, sendo uma delas composta por palha retirada da amostra real de 

enchimento retirada das paredes exteriores de tabique e a outra composta por palha recente. 

Este procedimento experimental permitirá aferir como o envelhecimento da palha influencia a 

sua capacidade de absorção de água. 

Não havendo uma norma de ensaio específica de determinação da capacidade de absorção de 

água por capilaridade da palha foi seguida a Norma EN 1015-18 [47] como referência de 

ensaio. Face à especificidade do material palha, foi necessário realizar ajustes de 

procedimentos de ensaio e que são descritos seguidamente.   
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4.7.3 Descrição do ensaio preliminar de absorção de água por capilaridade da palha 

Este ensaio de absorção de água por capilaridade da palha teve como base o ensaio de 

absorção de água por capilaridade da amostra real de material de enchimento abordado na 

secção 4.6.3. 

Deste modo, o ensaio de absorção de água por capilaridade da palha consistiu em colocar 

amostras de palha num recipiente de plástico com uma lâmina de água de 10 mm de altura, ao 

longo do período de tempo de ensaio e tal como é referido na Norma EN 1015-18 [47]. Os 

valores da massa da amostra de material são registados periodicamente durante o decurso do 

ensaio.  

A escolha do procedimento de ensaio de absorção de água por capilaridade da palha começou 

por um trabalho preliminar de investigar qual seria o método mais eficaz em manter 

alternadamente a palha na posição vertical e tendo como ponto de vista a facilidade de retirar 

uma amostra de palha do recipiente para registo da sua massa e de a recolocar no recipiente. 

A metodologia de suporte vertical da palha escolhido consiste na inserção de uma linha no 

extremo do elemento de palha que não estava em contacto com a água, sendo essa linha 

suportada, por sua vez, por tijolos cerâmicos maciços através da colagem com fita adesiva. 

Após a escolha da metodologia de suporte vertical da palha, iniciou-se a preparação da 

amostra de palha a ensaiar. 

Inicialmente, escolheu-se elementos de palha íntegros sem danos aparentes e com elevado 

comprimento para que permitisse o corte do comprimento desejado, Figura 4.7.1 - a). Foi 

preparado um total de 15 elementos de palha, Figura 4.7.1 - b). As respetivas secções 

transversais são variáveis. Estas apresentam tendencialmente uma secção transversal do tipo 

anelar. O diâmetro exterior das amostras foi medido e este apresenta valores compreendidos 

no intervalo de 1 mm a 6 mm. De realçar que na Figura 4.7.1 - c), a palha está exposta da 

menor à maior secção transversal e no sentido da esquerda para a direita. A palha utilizada 

neste ensaio é recente porque foi colhida no ano de 2013. 
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a) Amostra de palha. 

 
b) Amostra de elementos de palha. 

Figura 4.7.1 - Preparação da amostra de palha para o ensaio de absorção de água por capilaridade. 

Na Tabela 4.7.1, são apresentadas as massas secas dos elementos de palha, bem com o 

respetivo comprimento e diâmetro. De referir que o diâmetro dos elementos da palha foram 

determinados de acordo com o descrito na secção 4.1.5. 

Tabela 4.7.1 - Caracterização dos elementos de palha. 

Palha nova 

Designação 
Massa 

(Kg) 

Comprimento 

(m) 

Diâmetro 

(mm) 

N1 0.331 0.20 6.0 

N2 0.437 0.20 4.0 

N3 0.434 0.20 4.5 

N4 0.428 0.20 4.0 

N5 0.371 0.20 5.5 

N6 0.291 0.20 3.0 

N7 0.148 0.20 3.0 

N8 0.193 0.20 3.5 

N9 0.154 0.20 2.5 

N10 0.108 0.20 1.5 

N11 0.110 0.20 1.5 

N12 0.096 0.20 1.0 

N13 0.069 0.20 1.0 

N14 0.069 0.20 1.0 

N15 0.057 0.20 1.0 

Através da Tabela 4.7.1, verifica-se que quanto menor for o diâmetro da palha menor é a 

respetiva massa e tal como era de esperar. No entanto, ainda se verifica que elementos de 

palha com o mesmo comprimento e diâmetro (N14 e N15, por exemplo) têm valores de massa 

diferentes e porque se trata de um material natural e orgânico. Na prática, a microestrutura e a 

secção transversal pode variar ao longo de um elemento de palha. 

A escolha do comprimento dos elementos de palha foi baseada na duração de realização de 

ensaio e na velocidade de absorção de água do material ensaiado, isto é, como se desconhecia 

a capacidade de absorção de água por capilaridade da palha seca, optou-se por adotar um 
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comprimento significativo para as amostras de modo a possibilitar o um maior número de 

registos da massa da amostra de palha e de forma a possibilitar obtenção do coeficiente de 

absorção de capilaridade da palha mais preciso. 

Após a escolha da amostragem de palha a ensaiar, iniciou-se o processo de unir elementos de 

palha entre si através da linha. De realçar que foi previamente efetuada uma marca com a 

mesma altura em todos os elementos de palha para garantir que todos esses elementos 

estivessem parcialmente submersos com a mesma altura de lâmina de água, Figura 4.7.2. 

Em seguida, as amostras de palha foram fixas a um suporte que as mantêm posicionadas na 

vertical, e tal como indica a Figura 4.7.3. Para o efeito, cada elemento de palha também é 

inserido num orifício da plataforma de apoio, como indicado pela seta vermelha da 

Figura 4.7.3. 

 
Figura 4.7.3 - Apresentação da solução de suporte dos elementos de palha, do ensaio preliminar de absorção de 

água por capilaridade. 

Após a conclusão da preparação da amostra, procedeu-se à colocação de água no recipiente 

até se obter uma altura de lâmina de água de 10 mm, aproximadamente. De referir, que as 

paredes dos elementos de palha deveriam ser isoladas com um material impermeável para 

manter o teor de humidade no decorrer do ensaio. No entanto, nesta fase dos trabalhos, este 

procedimento experimental não se realizou por simplificação e porque também se pensou ser 

 
Figura 4.7.2 - Marca da inserção da linha. 
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dispensável devido à sua pequena dimensão transversal da palha e devido às suas 

propriedades materiais. 

A cobertura do suporte de ensaio e das amostras de palha com pelicula aderente (Figura 4.7.4) 

tem como objetivo principal manter constante o teor de humidade no decorrer do ensaio e 

minorar a possibilidade de evaporação de água para que altura da lâmina de água do 

recipiente se mantenha constante e para evitar uma frequente reposição de água, Figura 4.7.4. 

 
Figura 4.7.4 - Esquema de ensaio de absorção de água por capilaridade 

da palha.  

 
Figura 4.7.5 - Secagem dos elementos 

de palha. 

Os períodos de tempo de medição da massa das amostras de palha foram 

t1 = 60 minutos (1 hora), t2 = 120 minutos ( 2 horas ) e t3 = 1140 minutos ( 19 horas ). Estes 

momentos de aferição da massa foram menores do que os recomendados na Norma 

EN 1015-18 [47] e por se tratar de um ensaio preliminar. Os elementos de palha eram secos 

previamente com papel absorvente para remover o excesso de água retida nas suas paredes, 

Figura 4.7.5. 

4.7.3.1 Apresentação e Análise de Resultados do Ensaio Preliminar 

No decorrer do ensaio foi-se verificando que a metodologia proposta e escolhida de suporte 

vertical dos elementos de palha não parecia ser a mais adequada, porque os processos de 

remoção e de recolocação dos elementos de palha no suporte revelou-se muito moroso e 

complexo. Este facto foi verificado logo no decurso da primeira etapa de medição da 

massa, t1. 

Pensa-se que o tempo decorrente durante este procedimento experimental condiciona os 

valores da massa dos elementos de palha, pois durante esse período de tempo existe a 

possibilidade de evaporação da água que foi absorvida por capilaridade, tal como se veio a 

verificar pela análise dos dados apresentada seguidamente na Tabela 4.7.2. 
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Na Tabela 4.7.2, estão organizados os valores registados da massa de cada elemento de palha, 

bem como a diferença entre o valor da massa de cada elemento de palha registada no instante 

ti e ti-1. 

Tabela 4.7.2 - Massa da amostra (kg) registada em cada instante ti (minutos) e diferença entre as massas 

registadas nos instantes ti e ti-1. 

 

Tempo, ti 

(minutos) 

t0 = 0 t1 = 60 Δt1-0 t2 = 120 Δt2-1 t3 =1140 Δt3-2 

M
as

sa
 d

o
s 

el
em

en
to

s 
d

e 
p

al
h

a 

(g
) 

N1 0.331 0.361 0.030 0.372 0.011 0.418 0.046 

N2 0.437 0.485 0.048 0.504 0.019 0.624 0.120 

N3 0.434 0.394 -0.040 0.395 0.001 0.484 0.089 

N4 0.428 0.477 0.049 0.474 -0.003 0.560 0.086 

N5 0.371 0.408 0.037 0.410 0.002 0.521 0.111 

N6 0.291 0.309 0.018 0.306 -0.003 0.357 0.052 

N7 0.148 0.163 0.015 0.163 0.000 0.205 0.042 

N8 0.193 0.208 0.015 0.208 0.000 0.200 -0.008 

N9 0.154 0.165 0.011 0.165 0.000 0.197 0.032 

N10 0.108 0.110 0.002 0.111 0.001 0.101 -0.010 

N11 0.110 0.125 0.015 0.125 0.000 0.123 -0.002 

N12 0.096 0.091 -0.005 0.091 0.000 0.149 0.057 

N13 0.069 0.078 0.009 0.077 -0.001 0.090 0.013 

N14 0.069 0.083 0.014 0.078 -0.005 0.092 0.014 

N15 0.057 0.065 0.007 0.057 -0.008 0.079 0.022 

Através da análise da Tabela 4.7.2, verifica-se que a massa dos elementos N3 e N12 diminuiu 

após estes terem estado parcialmente submersos em água durante 60 minutos (t1), o que não 

era espectável. O facto de alguma poeira existente na palha ter sido diluída na água durante 

este período de tempo talvez justifique esta redução de massa. 

Após a segunda medição da massa dos elementos de palha, t2, também se verificou que 

algumas amostras (N4, N6, N13, N14 e N15) parecem ter perdido massa (antepenúltima 

coluna da Tabela 4.7.2), enquanto as restantes apresentaram um acréscimo de massa. Neste 

caso, a possibilidade de ocorrência de evaporação de água poderá justificar esses valores 

inesperados de redução de massa. 

No entanto, na última medição das massas dos elementos de palha, t3, previa-se que os valores 

de massa aferidos fossem superiores aos valores registados anteriormente, pois os elementos 

de palha estiveram em contacto permanente durante um período de tempo contínuo de 

17 horas, por isso é expectável haver um acréscimo da massa dos elementos de palha devido 
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ao incremento de água absorvida. Contudo, esta realidade voltou a não acontecer em algumas 

situações e tal como é possível observar na última coluna da Tabela 4.7.2 nos elementos N8, 

N10 e N11. Esta situação poderá ter ocorrido devido à diluição de alguma poeira ainda 

remanescente na palha ou à limpeza do excesso de água na palha na medição anterior não ter 

sido processada de forma eficaz. Face ao exposto e adquirindo-se alguma experiencia de 

realização deste ensaio no material palha é possível verificar que é importante realizar uma 

limpeza eficaz na remoção do excesso de água existente nas faces exteriores da amostra, criar 

mecanismos que minimizem a ocorrência do fenómeno de evaporação de água do recipiente e 

eliminar previamente resquias de poeiras existentes na palha. Tendo em conta que a palha é 

muito leve e que esta absorve apenas uma pequena quantidade de água, este ensaio torna-se 

muito sensível. 

Para o efeito, um novo procedimento de ensaio foi estudado e proposto de forma a tentar 

colmatar alguma das imprecisões referidas anteriormente.  

4.7.4 Descrição do ensaio de absorção de água por capilaridade da palha realizado 

Com base no que foi mencionado anteriormente, foi proposto uma nova metodologia de 

ensaio que permita manter os elementos de palha posicionados na vertical e que reduza o 

tempo de exposição ao ar do meio ambiente das amostras aquando do processo de pesagem da 

massa dos elementos de palha. Deste modo, está-se a minimizar a possibilidade de 

evaporação da água absorvida, bem como a diminuir a complexidade geral do processo de 

pesagem dos elementos de palha. 

Neste sentido, foi proposto uma nova metodologia de ensaio de suporte dos elementos de 

palha posicionados na vertical e que consiste em colocar dois tijolos maciços cerâmicos 

intercalados, previamente isolados com material impermeável à passagem de água, por duas 

esteiras reticuladas e onde as amostras de palha são inseridas, Figura 4.7.6. 

 
a) Imagem.  

 
b) Esquema. 

Figura 4.7.6 - Apresentação do esquema de suporte dos elementos de palha no ensaio de absorção de água por 

capilaridade. 
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Pensa-se que este processo é mais eficaz porque resolve parte das limitações identificadas 

anteriormente. A remoção e recolocação da palha no recipiente passam a ser procedimentos 

de ensaio que são realizados de uma forma mais célere. 

A amostra de palha a ensaiar foi separada em dois grupos diferentes relativos a palha antiga 

retirada da amostra de material enchimento recolhido numa parede de tabique 

(Figura 4.7.7 - a) e a palha antiga (Figura 4.7.7 - b). É possível observar que a palha nova 

apresenta um excelente estado de conservação. Este facto poderá ser justificado por a palha 

antiga ter estado envolta em terra e protegida da água. 

Os elementos de palha de ambos os grupos têm comprimentos que oscilam entre 0.15 m e 

0.20 m, e diâmetros compreendidos entre 0.5 mm e 6.5 mm.  

 
a) Palha nova. 

 
b) Palha antiga (Palha do enchimento). 

Figura 4.7.7 - Amostra de material de palha. 

Nesse sentido, na Tabela 4.7.3 contém os valores da massa, do comprimento e do diâmetro de 

cada elemento de palha de ambos os grupos. De referir, que o valor do diâmetro dos 

elementos de palha foi determinado como descrito na secção 4.1.5.  

Tabela 4.7.3- Caracterização dos elementos de palha de cada grupo. 

Palha nova Palha antiga 

Designação 
Massa 

(Kg) 

Comprimento 

(m) 

Diâmetro 

(mm) 
Designação 

Massa 

(Kg) 

Comprimento 

(m) 

Diâmetro 

(mm) 

N1 0.222 0.20 5.0 V1 0.317 0.15 5.5 

N2 0.191 0.20 4.0 V2 0.359 0.15 5.0 

N3 0.153 0.20 3.5 V3 0.165 0.15 2.5 

N4 0.134 0.20 3.0 V4 0.497 0.20 6.5 

N5 0.099 0.20 2.0 V5 0.301 0.20 4.0 

N6 0.068 0.20 2.0 V6 0.368 0.20 4.0 

N7 0.051 0.20 2.0 V7 0.279 0.20 4.5 

N8 0.055 0.20 1.5 V8 0.186 0.20 4.0 

N9 0.038 0.20 1.0 V9 0.124 0.20 2.5 

N10 0.041 0.20 0.5 V10 0.084 0.20 2.5 
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Através da análise da informação técnica disponibilizada na Tabela 4.7.3, verifica-se que os 

elementos de palha nova são mais leves em cerca de 36% a 48% do que os elementos de palha 

antiga, este facto pode ser justificado pela argamassa aderida às paredes dos elementos de 

palha. Houve uma dificuldade acrescida em garantir um comprimento de 0.20 m para os 

elementos de palha antiga e porque estes apresentavam de forma sistematizada danos. 

Após a caracterização da amostra e a marcação da altura da lâmina de água em cada elemento 

de palha procedeu-se à colocação dos elementos de palha nos orifícios das esteiras pela ordem 

indicada na Tabela 4.7.3, sendo colocada em seguida água até perfazer a altura da lâmina de 

água indicada anteriormente. De realçar, que o procedimento de ensaio adotado é análogo ao 

utilizado na secção 4.6.3 e que foi adaptado da Norma EN 1015-18 [47]. 

Tal como foi referido anteriormente, este ensaio consiste em colocar uma amostra de palha 

num recipiente com uma lâmina de água constante de 10 mm de altura, sendo a massa da 

amostra avaliada periodicamente ao longo do decurso do ensaio, Figura 4.7.8. 

 
(1) Amostra de palha nova; (2)Amostra de palha antiga. 

Figura 4.7.8 - Ensaio de absorção de água por capilaridade da palha. 

Os períodos de tempo de medição de massa são t0 = 0 minutos (0 horas), 

t1 = 15 minutos (0.25 horas), t2 = 60 minutos (1 hora), t3 = 120 minutos (2 horas), 

t4 = 240 minutos (4 horas), t5 = 360 minutos (6 horas), t6 = 420 minutos (7 horas), 

t7 = 480 minutos (8 horas), t8 = 1260 minutos (21 horas), t9 = 1320 minutos (22 horas), 

t10 = 1380 minutos (23 horas) e t11 = 1440 minutos (24 horas). 

As medições da massa dos elementos de palha foram realizadas numa balança digital com 

precisão de 0.001g, Figura 4.7.9, sendo efetuada previamente a limpeza do excesso de água de 

cada elemento, Figura 4.7.10. A utilização de uma balança digital com elevada precisão deve 

ao facto dos elementos de palha terem uma massa pequena e de ser um material com baixo 

teor de absorção de água, por isso, é imperativo dispor de uma balança que possa medir 

pequenas quantidades com grande precisão. 
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Figura 4.7.9 - Balança digital com precisão de 0.001 g. 

 
Figura 4.7.10 - Secagem dos elementos de palha. 

4.7.5 Apresentação e Análise de Resultados 

No decorrer do ensaio verificou-se que esta metodologia é mais eficaz. A duração de 

realização do ensaio é menor porque a complexidade das operações de remoção e de 

recolocação dos elementos de palha também diminui significativamente com este esquema de 

ensaio. 

Ao retirar a pelicula aderente para efetuar as medições das massas dos elementos de palha, 

constatou-se que a temperatura no interior parecia ser superior à temperatura ambiente do 

laboratório, por isso, optou-se por introduzir um termómetro no interior do recipiente para ser 

possível estabelecer uma comparação entre temperaturas.  

Após um período de tempo superior a 12 horas de ensaio, em que o termómetro esteve no 

interior do recipiente, verificou-se que a temperatura interior no recipiente era 

aproximadamente de 27 ºC, aproximadamente, enquanto a temperatura ambiente registada no 

laboratório variava entre os 20 ºC e os 23ºC, Figura 4.7.11. Esta situação pode ter 

influenciado de certa forma os resultados, pois a massa de água varia com a temperatura. 

 
a) Termómetro. 

 
b) Imagem de decurso do ensaio. 

Figura 4.7.11 - Aferição de temperaturas de ensaio. 

No decorrer do ensaio ainda foi visível outro tipo de ocorrência que poderá influenciar os 

resultados do coeficiente de absorção de água por capilaridade dos elementos de palha do 

enchimento das paredes exteriores em tabique. Observou-se que durante a realização do 
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ensaio ocorreu a desintegração da argamassa terrosa que ainda estava ligada aos elementos de 

palha antiga, Figura 4.7.12. Essa desintegração da argamassa terrosa traduz-se na diminuição 

do valor da massa desses elementos. Tendo em conta que a massa dos elementos de palha é 

tão pequena, qualquer interferência pode alterar de forma significativa essa grandeza. 

 
a) No decorrer do ensaio. 

 
b) Após a conclusão do ensaio. 

Figura 4.7.12 - Desagregação da argamassa terrosa dos elementos de palha antiga ocorrido no decorrer no ensaio 

de absorção de água por capilaridade. 

A apresentação e a análise dos resultados de ensaio serão processadas da seguinte forma. 

Inicialmente, este estudo incidirá nas amostras de palha nova. Depois, será efetuada a análise 

dos resultados obtidos para os elementos da palha (palha antiga). 

O valor da massa dos elementos de palha nova registado no decorrer do ensaio estão 

apresentados na Tabela 4.7.4. Nessa tabela, também é indicado o valor do diâmetro, Φ, de 

cada elemento de palha nova. 

Tabela 4.7.4 - Massa dos elementos de palha nova (kg) registada em cada instante ti (minutos). 

 
Desig 

Diâm. 
(mm) 

Tempo, ti 

(minutos) 

t0= 0 t1= 15 t2= 60 t3= 120 t4= 240 t5= 360 t6= 420 t7= 480 t8= 1260 t9= 1320 t10= 1380 t11= 1440 

M
as

sa
 (

k
g

) 

N1 5.0 0.222 0.253 0.278 0.28 0.313 0.331 0.334 0.35 0.421 0.43 0.431 0.506 

N2 4.0 0.191 0.207 0.212 0.217 0.235 0.237 0.243 0.246 0.302 0.304 0.311 0.333 

N3 3.5 0.153 0.153 0.155 0.156 0.169 0.169 0.171 0.176 0.195 0.191 0.191 0.216 

N4 3.0 0.134 0.142 0.171 0.171 0.194 0.185 0.188 0.155 0.203 0.201 0.198 0.284 

N5 2.0 0.099 0.102 0.102 0.108 0.108 0.107 0.109 0.108 0.121 0.116 0.116 0.124 

N6 2.0 0.068 0.076 0.077 0.077 0.081 0.084 0.082 0.084 0.095 0.094 0.093 0.095 

N7 2.0 0.051 0.057 0.064 0.062 0.057 0.059 0.059 0.061 0.074 0.07 0.071 0.08 

N8 1.5 0.055 0.072 0.072 0.076 0.082 0.081 0.081 0.079 0.098 0.093 0.097 0.095 

N9 1.0 0.038 0.045 0.045 0.045 0.047 0.046 0.046 0.05 0.055 0.052 0.053 0.055 

N10 0.5 0.041 0.041 0.041 0.044 0.038 0.042 0.046 0.042 0.054 0.049 0.050 0.050 

Com base nos dados da Tabela 4.7.4, foi possível traçar o gráfico da Figura 4.7.13, e onde é 

possível observar que existiu um aumento tendencial do valor da massa de água absorvida ao 

longo do ensaio, apesar de existirem alguns pontos relativos a uma diminuição do valor da 

massa de água absorvida por capilaridade por parte da palha nova. Este facto pode ser 

interpretado pelos motivos apresentados anteriormente, isto é, essa diminuição poderá ter 
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ocorrido devido à temperatura que se fazia sentir no interior do recipiente ou a ineficiente 

secagem dos elementos de palha nova. De salientar que todos os elementos de palha nova 

ensaiados absorveram água por capilaridade porque apresentaram uma massa final (t11) 

superior à massa inicial (t0). 

Na Figura 4.7.13, ainda se observa que os elementos de palha nova de diâmetro superior a 

3.0 mm (de N1 a N4) absorvem mais água por capilaridade do que os restantes elementos (de 

N5 a N10), apesar das percentagens de absorção serem muito baixas. O elemento com maior 

percentagem de massa de água absorvida é o elemento N1 com cerca de 0.01 %, seguido dos 

elementos N2, N3, N4 e N8 com 0.008 %, 0.003 %, 0.005 % e 0.002 %, respetivamente, 

enquanto os restantes elementos apresentaram uma percentagem inferior a 0.001%. Os 

elementos de palha nova N9 e N10 apresentaram uma percentagem de absorção de água 

inferior a 0.001%, o que é um valor muito baixo e que por isso permite concluir que talvez a 

palha com diâmetro inferior a 1.0 mm apresente um melhor comportamento à absorção de 

água por capilaridade do que palha com diâmetro superior. 

 
Figura 4.7.13 - Absorção de água por capilaridade dos elementos de palha nova ao longo do tempo, ti, em 

minutos. 

Para efetuar o cálculo do valor da absorção de água por capilaridade de cada elemento de 

palha é necessário conhecer o valor da área de base da secção transversal dos elementos de 

palha na zona de contato com a água. Esta informação não é direta no caso do material palha 

dado a grande variabilidade associada. Para isso, determinou-se o valor da área da base de 

cada elemento de palha como se tratasse de uma área de uma secção transversal anelar, com 
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base no valor do perímetro da circunferência multiplicado por a espessura da parede da palha, 

e, Figura 4.7.14. Para determinar a espessura da parede dos elementos de palha, e, mediu-se 

com uma régua a espessura do elemento de palha espalmado, Figura 4.7.15, para obter um 

valor mais rigoroso, tendo em conta que a espessura da parede do elemento de palha é muito 

pequena o que torna difícil medir de forma rigorosa com uma régua. A espessura obtida pela 

medição será dividida em dois e assim determina-se o valor da espessura da parede do 

elemento de palha, e.  

Deste modo, o valor da área da secção transversal da base do elemento de palha é 

determinado através da aplicação da Expressão 4.3. 

Abase = Perímetro × espessura = 2π
d

2
× e          (4.3) 

 
e - Espessura da parede do elemento; d - diâmetro do elemento. 

Figura 4.7.14 - Aferição da área da secção transversal 

da palha. 

 
Figura 4.7.15 - Medição da espessura do elemento de 

palha. 

Com esta informação, efetuou-se a Tabela 4.7.5 onde é apresentada a áreas da secção 

transversal da base dos elementos de palha nova em função do diâmetro. Por simplificação, 

admitiu-se que todos os elementos de palha tinham uma espessura da parede constante e igual 

a 0.50 mm. 

Tabela 4.7.5 - Área da secção transversal da palha nova. 

Designação 
Espessura, e 

(mm) 

Diâmetro 

(mm) 

Área da base  

(mm2) 

N1 

0.50 

5.00 7.85 

N2 4.00 6.28 

N3 3.50 5.50 

N4 3.00 4.71 

N5 2.00 3.14 

N6 2.00 3.14 

N7 2.00 3.14 

N8 1.50 2.36 

N9 1.00 1.57 

N10 0.50 0.79 
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Por sua vez, a absorção da água por capilaridade é expressa em miligramas (mg) por 

milímetros quadrado (mm²) para cada instante ti (minutos), por isso, pode ser quantificada 

através da aplicação da Expressão 4.4: 

A(ti) =
Mi−M0

A
 mg/mm2          (4.4) 

Em que: 

A(ti) - Absorção de água por capilaridade da amostra no instante ti, mg/mm
2
. 

M0 - Massa da amostra seca, em mg. 

Mi - Massa da amostra no instante ti, em minutos. 

A - Área da face da amostra em contato com água, em mm
2
. 

Segundo a Expressão 4.4, efetuou-se a seguinte Tabela 4.7.6. 

Tabela 4.7.6 - Absorção de água por capilaridade da palha nova (mg/mm
2
). 

 

Desig. 
Tempo, ti

0.5 
(minutos) 

0  4  8  11  15  19  20  22  35  36  37  38  

A
b

so
rç

ão
 (

m
g

/m
m

2
) 

N1 0.000 3.947 7.130 7.385 11.576 13.878 14.260 16.297 25.337 26.483 0.000 3.947 

N2 0.000 2.546 3.342 4.138 7.003 7.321 8.276 8.754 17.666 17.985 0.000 2.546 

N3 0.000 0.000 0.364 0.546 2.910 2.910 3.274 4.184 7.639 6.912 0.000 0.000 

N4 0.000 1.698 7.852 7.852 12.732 10.823 11.459 4.456 14.642 14.218 0.000 1.698 

N5 0.000 0.955 0.955 2.865 2.865 2.546 3.183 2.865 7.003 5.411 0.000 0.955 

N6 0.000 2.546 2.865 2.865 4.138 5.093 4.456 5.093 8.594 8.276 0.000 2.546 

N7 0.000 2.228 4.138 3.501 2.228 2.546 2.546 3.183 7.321 6.048 0.000 2.228 

N8 0.000 7.215 7.215 8.913 11.459 11.035 11.035 10.186 18.250 16.128 0.000 7.215 

N9 0.000 4.456 4.456 4.456 5.730 5.093 5.093 7.639 10.823 8.913 0.000 4.456 

N10 0.000 0.000 0.000 3.820 -3.820 1.273 6.366 1.273 16.552 10.186 0.000 0.000 

Através da leitura da Tabela 4.7.6, observa-se que no elemento de palha nova N10 existe um 

valor de absorção de água por capilaridade negativo o que não parece ser realista. No entanto, 

esta situação ocorre pelas razões expostas anteriormente, tais como a existência de dissolução 

de poeiras, a existência de gotículas nas paredes dos elementos de palha, entre outras razões. 

Segundo a norma EN 1015 - 18 [47], a determinação do coeficiente de absorção de água por 

capilaridade (S) é efetuada a partir do declive da reta de regressão linear que melhor se ajusta 

aos pontos obtidos experimentalmente até aos 1380 minutos (23 horas), tendo um coeficiente 

de correlação superior a 0.90. De realçar que na determinação da reta de regressão linear 

optou-se por não inserir a ultima medição, pois existiu um aumento significativo em relação 

aos valores das medições anteriores, o que permite deduzir que possa ter existido algum erro 
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durante a medição, assim sendo, a partir dos dados da Tabela 4.7.6 foram traçados gráficos a 

apresentados na Figura 4.7.16. 

 
a) Elemento de palha N1. 

 
b) Elemento de palha N2. 

 
c) Elemento de palha N3. 

 
d) Elemento de palha N5. 

 
e) Elemento de palha N6. 

 
f) Elemento de palha N8. 

Figura 4.7.16 - Determinação do coeficiente de absorção de água por capilaridade da palha nova (S). 

Com base nos resultados da Figura 4.7.16, construi-se a Tabela 4.7.7, onde são apresentadas 

as equações e os coeficientes de correlação linear dos elementos de palha nova. 

Tabela 4.7.7 - Equações e coeficientes de correlação linear dos elementos de palha nova. 

Designação N1 N2 N3 

Equação y = 0.7012x + 0.6152 y = 0.5032x - 0.7948 y = 0.2177x - 0.8841 

R² 0.9957 0.9756 0.9632 

Designação N5 N6 N8 

Equação y = 0.1548x + 0.1639 y = 0.2024x + 0.881 y = 0.3833x + 3.5791 

R² 0.904 0.9617 0.8951 
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Através dos declives das retas da regressão linear apresentadas na Tabela 4.7.7, determinou-se 

os coeficientes de absorção de água por capilaridade para cada elemento de palha nova, assim 

sendo, o coeficiente de absorção de água por capilaridade da palha nova é obtido através da 

média dos coeficientes de absorção de água por capilaridade de cada elemento de palha, tal 

como é indicado na Tabela 4.7.8. 

Tabela 4.7.8 - Valores do coeficiente de absorção de água por capilaridade da palha nova. 

Designação 

Coeficiente de 

capilaridade 

(mg.mm
2
/min. 

0.5
) 

Média de 

coeficiente de 

capilaridade 

(mg.mm
2
/min. 

0.5
) 

N1 0.7012 

0.3604 

N2 0.5032 

N3 0.2177 

N5 0.1548 

N6 0.2024 

N8 0.3833 

Desvio-Padrão 0.2120 

Coeficiente de variação 59% 

Através da Tabela 4.7.8, observa-se que o valor do coeficiente de absorção de água por 

capilaridade da palha nova foi de 0.3604 mg.mm
2
min.

0.5
. 

Do mesmo modo, foi realizada a mesma metodologia experimental dos elementos de palha 

antiga proveniente do enchimento das paredes exteriores em tabique com o intuito de 

determinar o coeficiente de absorção de água por capilaridade. Assim sendo, na Tabela 4.7.9 

são apresentados os valores da massa de cada elemento de palha antiga em função dos 

respetivos diâmetros e dos períodos de medição. 

Tabela 4.7.9 - Massa dos elementos de palha antiga (kg) registada em cada instante ti (minutos). 

 
Desig. 

Diâm. 

(mm) 

Tempo, ti (minutos) 

t0= 0 t1=15 t2= 60 t3= 120 t4=240 t5=360 t6=420 t7=480 t8=1260 t9=1320 t10=1380 t11=1440 

M
as

sa
 (

k
g

) 

P1 5.5 0.317 0.370 0.334 0.346 0.343 0.343 0.344 0.343 0.353 0.350 0.350 0.360 

P2 5.0 0.359 0.500 0.424 0.409 0.439 0.424 0.462 0.429 0.457 0.477 0.468 0.468 

P3 2.5 0.165 0.197 0.209 0.204 0.205 0.202 0.201 0.202 0.202 0.199 0.197 0.210 

P4 6.5 0.497 0.513 0.464 0.392 0.397 0.393 0.400 0.394 0.403 0.401 0.401 0.404 

P5 4.0 0.301 0.298 0.278 0.307 0.256 0.268 0.263 0.257 0.262 0.261 0.261 0.261 

P6 4.0 0.368 0.398 0.367 0.368 0.356 0.331 0.359 0.332 0.334 0.352 0.334 0.331 

P7 4.5 0.279 0.328 0.284 0.287 0.282 0.285 0.300 0.285 0.291 0.291 0.286 0.288 

P8 4.0 0.186 0.248 0.257 0.267 0.281 0.280 0.278 0.251 0.300 0.268 0.275 0.278 

P9 2.5 0.124 0.143 0.132 0.141 0.130 0.147 0.138 0.147 0.145 0.147 0.152 0.145 

P10 2.5 0.084 0.093 0.090 0.091 0.095 0.101 0.104 0.098 0.103 0.106 0.104 0.095 
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Através dos dados da Tabela 4.7.9, realizou-se o gráfico apresentado na Figura 4.7.17 onde se 

pode observar que nos elementos de palha P3, P8 e P10 ocorre um aumento da massa dos 

elementos no decorrer do ensaio enquanto nos restantes elementos existe um aumento brusco 

após os 15 minutos para descer acentuadamente em seguida. Este facto deve-se à existência 

de argamassa terrosa no interior dos elementos de palha antiga que quando em contato com a 

água, dissolve-se e separa-se do elemento de palha, o que resulta na diminuição da massa do 

elemento de palha. É possível perceber que estes elementos de palha antiga apresentam uma 

maior variabilidade. Por exemplo, aos 420 minutos (8 horas) de ensaio existe um aumento 

seguido de um decréscimo de massa. Este facto pode ocorrer devido à absorção de água por 

parte da argamassa existente no interior do elemento de palha, que conduz ao aumento de 

massa do elemento e, de seguida, poderá despoletar a desintegração dessa argamassa 

traduzida pela diminuição da massa do elemento. No entanto, a variação da massa dos 

elementos de palha antiga também poderá ter ocorrido devido aos fatores referidos 

anteriormente. 

Os elementos de palha P1, P3, P4, P7 e P10 têm um comportamento em termos de absorção 

de água por capilaridade quase linear e que a massa destes elementos pouco varia no decorrer 

do ensaio. Estes factos permitem concluir que estes elementos de palha antiga não teriam uma 

percentagem significativa de argamassa terrosa capaz de influenciar a massa desses 

elementos. 

Face ao exposto, sugere-se que no ensaio de absorção de água por capilaridade da palha 

antiga é importante proceder a uma limpeza cuidada do interior palha e de modo a remover 

resquícios de argamassa terrosa.  

 
Figura 4.7.17 - Absorção de água por capilaridade dos elementos de palha antiga ao longo do tempo, ti, em 

minutos. 
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Em seguida, determinou-se a área da secção transversal da base de cada elemento de palha do 

enchimento das paredes exteriores em tabique com base no que foi descrito anteriormente. 

Na Tabela 4.7.10, são apresentadas essas áreas em função dos respetivos diâmetros e da 

espessura das paredes. 

Tabela 4.7.10 - Área da secção transversal da base dos elementos de palha antiga. 

Designação 
Espessura, e 

(mm)  

Diâmetro 

(mm) 

Área da base 

(mm2) 

P1 

0.50 

5.50 8.64 

P2 5.00 7.85 

P3 2.50 3.93 

P4 6.50 10.21 

P5 4.00 6.28 

P6 4.00 6.28 

P7 4.50 7.07 

P8 4.00 6.28 

P9 2.50 3.93 

P10 2.50 3.93 

Após os cálculos das referidas áreas, procedeu-se à determinação da absorção da água por 

capilaridade da amostra, que é expressa em miligramas (mg) por milímetros quadrado (mm²) 

para cada instante ti (minutos) e através da aplicação da Expressão 4.4. 

Deste modo, na Tabela 4.7.11 são apresentados os resultados obtidos para a absorção de água 

por capilaridade da palha antiga ensaiada. 

Tabela 4.7.11 - Absorção de água por capilaridade da palha antiga (mg/mm
2
). 

 
Desig. 

Diâm. 

 (mm) 

Tempo, ti (minutos) 

0 4 8 11 15 19 20 22 35 36 37 38 

A
b
so

rç
ão

 (
m

g
/m

m
2

) 

P1 5.50 0 6.135 1.968 3.357 3.009 3.009 3.125 3.009 4.167 3.820 3.820 4.977 

P2 5.00 0 17.953 8.276 6.366 10.186 8.276 13.114 8.913 12.478 15.024 13.878 13.878 

P3 2.50 0 8.149 11.205 9.931 10.186 9.422 9.167 9.422 9.422 8.657 8.149 11.459 

P4 6.50 0 1.567 -3.232 -10.284 -9.794 -10.186 -9.500 -10.088 -9.207 -9.402 -9.402 -9.109 

P5 4.00 0 -0.477 -3.661 0.955 -7.162 -5.252 -6.048 -6.844 -6.207 -6.366 -6.366 -6.366 

P6 4.00 0 4.775 -0.159 0.000 -1.910 -5.889 -1.432 -5.730 -5.411 -2.546 -5.411 -5.889 

P7 4.50 0 6.932 0.707 1.132 0.424 0.849 2.971 0.849 1.698 1.698 0.990 1.273 

P8 4.00 0 9.868 11.300 12.892 15.120 14.961 14.642 10.345 18.144 13.051 14.165 14.642 

P9 2.50 0 4.838 2.037 4.329 1.528 5.857 3.565 5.857 5.348 5.857 7.130 5.348 

P10 2.50 0 2.292 1.528 1.783 2.801 4.329 5.093 3.565 4.838 5.602 5.093 2.801 
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Através da leitura da Tabela 4.7.11, observa-se que nos elementos de palha P4, P5 e P6 o 

valor da absorção de água por capilaridade é negativo. Este facto ocorre devido às razões 

apresentadas anteriormente, e porque a massa do elemento no instante 0 minutos é maior do 

que a massa do elemento registada no decorrer do ensaio. 

A determinação do coeficiente de absorção de água por capilaridade da palha antiga 

proveniente do enchimento das paredes exteriores em tabique foi efetuada de igual forma à 

apresentada anteriormente para a palha nova. No entanto, o coeficiente de correlação admitido 

será superior a 0.85, pois a ocorrência das situações descritas anteriormente que tem como 

consequência a variação intermitente do valor da massa dos elementos e, assim, a desvios 

maiores em relação à reta de regressão linear.  

Na regressão linear foram utilizados os valores de absorção por capilaridade dos primeiros 

360 minutos (6 horas), pois são os que refletem menores desvios em relação à reta de 

regressão linear. A massa registada na fase inicial de ensaio, nos primeiros 15 minutos, foi 

desprezada porque verificou-se um aumento muito acentuado desta grandeza em que o 

respetivo desvio é significativo quando comparado com os restantes valores. 

Deste modo, perante os resultados obtidos na Tabela 4.7.11 foram construídos os gráficos 

apresentados na Figura 4.7.18. 

 
a) Elemento de palha P8. 

 
b) Elemento de palha P10. 

Figura 4.7.18 - Coeficiente de absorção de água por capilaridade da palha antiga do enchimento das paredes 

exteriores em tabique (S). 

Com base nos resultados obtidos na Figura 4.7.18, construi-se a Tabela 4.7.12 onde são 

apresentadas as equações e coeficientes de correlação linear dos elementos de palha do 

material de enchimento das paredes exteriores em tabique. 
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Tabela 4.7.12 - Equações e coeficientes de correlação linear dos elementos de palha antiga. 

Designação P8 P10 

Equação y = 0.7908x + 2.4461 y = 0.2137x - 0.1843 

R² 0.8538 0.9521 

Através dos declives das retas da regressão linear apresentadas na Tabela 4.7.12. 

determinou-se os coeficientes de absorção de água por capilaridade para cada elemento de 

palha antiga, assim sendo, o coeficiente de absorção de água por capilaridade é obtido através 

da média dos coeficientes de absorção de água por capilaridade de cada elemento de palha, tal 

como indicado na Tabela 4.7.13. 

Tabela 4.7.13 - Valores do coeficiente de absorção de água por capilaridade da palha do enchimento das paredes 

exteriores em tabique. 

Designação 

Coeficiente de 

capilaridade 

(mg.mm
2
/min. 

0.5
) 

Média de 

coeficiente de 

capilaridade 

(mg.mm
2
/min. 

0.5
) 

P8 0.7908 
0.5023 

P10 0.2137 

Desvio-Padrão 0.4081 

Coeficiente de variação 81% 

Através da Tabela 4.7.13 observa-se que o valor do coeficiente de absorção de água por 

capilaridade da palha antiga proveniente do enchimento das paredes exteriores em tabique foi 

de 0.5023 mg.mm
2
.min.

0.5
. 

A Tabela 4.7.14 apresenta os coeficientes de absorção de água por capilaridade médios 

estimados para a palha nova e antiga. 

Tabela 4.7.14 - Coeficientes de absorção de água por capilaridade das diferentes palhas. 

 
Coeficiente de capilaridade 

(mg.mm
2
/min. 

0.5
) 

Palha nova 0.3604 

Palha antiga 0.5023 

Através da análise da Tabela 4.7.14, observa-se que a palha antiga do material de enchimento 

recolhido das paredes exteriores em tabique tem um coeficiente de absorção de água por 

capilaridade superior em relação ao coeficiente de absorção de água por capilaridade da palha 

nova, 39%, aproximadamente. Deste modo, algumas ilações podem ser alcançadas e que são: 

1) as palhas estudadas são de natureza diferente; 2 ) a microestrutura da palha antiga é 
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alterada em serviço alterando também a sua rede capilar; 3) a quantidade excessiva de 

argamassa terrosa ligada à palha adultera parcialmente o ensaio; 4) uma maior variedade de 

material a ensaiar permitiria alcançar conclusões mais representativas. 

4.7.6 Considerações finais 

A realização do ensaio de absorção de água por capilaridade da palha permitiu concluir que 

possivelmente a palha é um material com baixa capacidade de absorção de água. 

Através da realização deste ensaio, verificou-se que quando a palha é inserida na argamassa 

terrosa poderá ocorrer alterações na sua rede capilar o que poderá influenciar negativamente o 

comportamento da palha ao contacto com a água. Nesse sentido, pode-se deduzir que a palha 

nova tem melhor comportamento no que respeita à absorção de água por capilaridade do que a 

palha antiga. 

O valor do coeficiente de absorção de água por capilaridade da palha nova e da palha 

proveniente do enchimento das paredes exteriores em tabique é 0.36 mg.mm
2
/min. 

0.5
 

e 0.50 mg.mm
2
/min. 

0.5
, respetivamente. 

De referir, que o ensaio foi influenciado por diversos aspetos que poderão adulterado os 

valores, por isso deverão ser realizados novos ensaios com o intuito de aferir se os valores 

obtidos convergem para os valores obtidos neste ensaio. 

 

 

 

 

 

  



Capítulo IV- Caracterização do material de enchimento das paredes exteriores do edifício em estudo 

 

117 

4.8 Desempenho térmico da amostra real do enchimento da parede exterior em 

tabique 

4.8.1 Objetivos 

Nesta secção pretende-se: 

 Determinar o coeficiente de transmissão térmica “in situ” do material de enchimento de 

uma parede exterior de tabique; 

 Determinar os valores da condutibilidade térmica a partir dos dados obtidos 

experimentalmente; 

 Comparar os valores do coeficiente de transmissão térmica “in situ” e da condutibilidade 

térmica com os valores já publicados em outros trabalhos de investigação [3] e no 

ITE 50 [53]. 

4.8.2 Introdução 

Nesta secção procedeu-se ao estudo do comportamento térmico de uma amostra real do 

material de enchimento de paredes exteriores em tabique e assim estimar o coeficiente de 

transmissão térmico “in situ” da argamassa terrosa do enchimento e consequentemente 

calcular a sua condutibilidade térmica permitindo identificar se o enchimento das paredes 

exteriores em tabique contribui para um bom desempenho térmico dessa solução construtiva e 

nesse sentido incentivar a sua conservação e reabilitação. 

Como mencionado anteriormente, amostra ensaiada é constituída por terra e palha, sendo 

retirada de uma parede exterior em tabique cujo acabamento final da fachada era azulejo ou o 

caiado. No entanto, na realização do ensaio não foi inserido nenhum revestimento, pois o 

objetivo principal deste trabalho de investigação era caracterizar o enchimento das paredes 

exteriores em tabique do edifício em estudo. 

O estudo do comportamento térmico da amostra real do enchimento das paredes exteriores em 

tabique permitiu posteriormente comparar com outros valores e verificar se a adição de palha 

contribui para o melhoramento do comportamento térmico. 
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4.8.3 Metodologia experimental para o cálculo do coeficiente de transmissão térmica 

“in situ” 

A determinação do coeficiente de transmissão térmica “in situ” será realizada segundo a 

norma ISO 9869 [54] adotando a metodologia experimental descrita em [55], utilizando um 

sistema de medição de fluxos de calor constituído por sensores de temperatura superficial e 

termofluxímetros (HF’s), complementado por termohigrómetros que monitorizam as 

temperaturas ambiente interiores e exteriores, bem com as respetivas humidades relativas, 

Figura 4.8.1 [55]. 

 
Figura 4.8.1 - Sistema de medição de fluxos de calor. 

Para a realização do ensaio térmico foi efetuada previamente uma análise termográfica de 

forma a encontrar uma zona homogénea para a colocação dos termofluxímetros (HF’s) e 

assim obter dados representativos [55].  

Com base na termografia consegue-se visualizar a amostra através da irradiação que emite, e 

assim determinar se tem heterogeneidades significativas que interferem nos dados obtidos. 

Esta técnica também permite definir a temperatura superficial da amostra, e assim identificar 

possíveis locais em que possa existir entrada de ar vinda do exterior impossibilitando que a 

temperatura interior do compartimento se mantenha constante no decorrer do ensaio térmico, 

Figura 4.8.2 - a) [55]. 

A análise termográfica é realizada através de uma câmara de infravermelhos semelhante a 

uma câmara de vídeo, mas os comprimentos de onda que recolhe da irradiação da amostra 

estão entre os 3.0 e os 5.6μm, Figura 4.8.2 [55, 56]. 
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a) Câmara de termografia [55]. 

 
b) Termograma. 

Figura 4.8.2 - Análise termográfica. 

O procedimento deste ensaio consiste essencialmente na colocação dos sensores de 

temperatura superficial, Figura 4.8.3 - 1), e termofluxímetros (HF’s), Figura 4.8.3 - 2 

garantindo que toda área da superfície dos equipamentos estivesse em contacto com a 

superfície da amostra [55], sendo ainda complementado com o registo dos valores da 

temperatura e de humidade do ambiente interior e exterior através de sensores de humidade 

relativa, Figura 4.8.4 - 1), e de sensores de temperatura, Figura 4.8.4 - 2), de 

termohigrómetros. De referir que os sensores de temperatura superficial e os termofluxímetros 

(HF’s) têm uma ordem de colocação na amostra de enchimento da parede exterior de tabique 

evitando a desorganização na recolha de dados que pode conduzir à incorreta determinação do 

coeficiente de transmissão térmica “in situ” devido à variação dos valores dos fluxos de calor 

e da temperatura superficial ao longo da superfície da amostra, Figura 4.8.3. Os dados 

recolhidos através dos sensores de temperatura superficial e dos termofluxímetros (HF´s) são 

armazenados num datalogger, Figura 4.8.5. 

 
(1)  Sensor de temperatura superficial; 

(2) Termofluxímetros. 

 
(1) Sensor de humidade relativa; (2) Sensor de 

temperatura ambiente; 

Figura 4.8.3 - Disposição do sistema de medição de 

fluxos na amostra. 

Figura 4.8.4 – Termohigrómetro. 
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Figura 4.8.5 - Datalogger [55]. 

O conjunto destes equipamentos é designado por sistema de medição de fluxos de calor que 

neste trabalho é constituído por quatro sensores de temperatura superficial, um datalogger, 

dois termofluxímetros e dois termohigrómetros, constituídos cada um por um sensor de 

temperatura e um sensor de humidade relativa usadas para medição dessas grandezas no 

interior e no exterior do compartimento. 

A recolha de dados através do sistema de medição de fluxos de calor foi efetuada em 

intervalos de tempo de 10 minutos num período de 15 dias. 

Os dados recolhidos pelo datalogger e termohigrómetros são organizados numa folha de 

cálculo, tal como demonstra a Figura 4.8.6. 

Ano Dia Mês HH.MM Tsi11 Tsi21 Ti10 Te10 q1,10 q2,10 

2013 20 9 12:36 23.53 23.59 28.10 22.10 8.220 7.490 

2013 20 9 12:46 23.53 23.59 28.90 22.10 8.220 7.490 

2013 20 9 12:56 24.26 25.72 29.10 22.10 19.720 19.360 

2013 20 9 13:06 24.35 25.99 28.60 22.10 19.380 18.360 

2013 20 9 13:16 24.53 26.16 29.10 22.10 19.320 18.500 

2013 20 9 13:26 24.60 26.32 29.50 22.10 19.950 18.940 

2013 20 9 13:36 24.74 26.51 29.20 22.10 20.170 19.430 

2013 20 9 13:46 24.87 26.61 29.10 22.10 19.690 18.440 

2013 20 9 13:56 25.01 26.66 29.70 22.10 19.910 19.300 

2013 20 9 14:06 25.14 26.79 29.70 22.10 20.000 19.510 

2013 20 9 14:16 25.28 26.89 29.40 22.10 19.420 19.270 

2013 20 9 14:26 25.40 26.95 30.00 22.20 19.790 19.260 

2013 20 9 14:36 25.54 27.05 29.60 22.20 20.070 19.340 

2013 20 9 14:46 25.61 27.18 29.80 22.20 19.170 18.300 

2013 20 9 14:56 25.71 27.23 30.10 22.20 19.900 19.270 

Tsi11,Tsi21 - Temperatura superficial medida pelo sensor de temperatura superficial 11 e 21, 

respetivamente; 

Ti10 - Temperatura ambiente interior; 

Te10 - Temperatura ambiente exterior; 

q1,10, q2,10 - Fluxo de calor medido pelo termofluxímetro 1 e 2, respetivamente. 

Figura 4.8.6 - Tabela de dados obtidos pelo sistema de medição de fluxos de calor e termohigrómetros, adaptado 

de [55]. 
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Para determinar o valor do coeficiente de transmissão térmica “in situ” recorreu-se o método 

médio proposto pela ISO 9869 [54] adotando a metodologia experimental descrita em [55], 

devido à simplicidade de cálculo e compreensão. Neste sentido, o valor do coeficiente de 

transmissão térmica “in situ” é obtido através do quociente entre a média aritmética do fluxo 

de calor e do gradiente térmico ocorrido entre o interior e exterior durante o período de ensaio 

necessário para obtenção de resultados [55]. 

De acordo com a Expressão 4.5 obtém-se uma estimativa do coeficiente de transmissão 

térmica “in situ”, U, sendo j o índice que indica a leitura registada num determinado instante 

e o n o número total de leituras registada no decorrer do ensaio [55]. 

U =
∑ qj

n
j=1

∑ (Tij-Tej
n
j=1 )

(w/m2ºC)          (4.5) 

Em que: 

qj - Fluxo de calor no instante j; 

Tij - Temperatura interior no instante j; 

Tej - Temperatura exterior no instante j; 

Para determinar o valor do coeficiente de transmissão térmica “in situ", U(n), são utlizadas as 

leituras registadas a partir do quinto dia de ensaio, pois considera-se o período de tempo 

mínimo necessário para que exista condições estáveis para a realização do ensaio [55]. 

O valor do coeficiente de transmissão térmica “in situ”, U(n), é obtido através da média 

aritmética do valor de U1(n) e U2(n) através da Expressão 4.6, sendo efetuado previamente o 

cálculo do valor de coeficiente de transmissão térmica não corrigido, U1(n) e U2(n), para as 

medições de fluxo de calor efetuadas por cada termofluxímetro, HF1 e HF2 [55]. 

U(n)= 
U1(n) + U2(n)

2
 (w/m2ºC)            (4.6) 

Os valores de coeficiente de transmissão térmica não corrigidos, U1(n) e U2(n), inseridos na 

Expressão 4.6, são os valores obtidos no último instante em que os fluxos de calor se mantêm 

constantes. 

De referir que a determinação do valor do coeficiente de transmissão térmica “in situ”, U(n), 

depende da medição dos fluxos de calor que atravessam a amostra em estudo, que por sua vez 
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dependem da temperatura ambiente interior e da temperatura ambiente exterior, por isso é 

necessário que essas temperaturas se mantenham estáveis no decorrer do ensaio. No entanto, 

na realidade isso não se verifica por diversos motivos, tais como, entrada de pessoas nas 

instalações e o contato de uma das paredes com o exterior, por isso o período de ensaio foi de 

14 a 15 dias podendo esse período ser aumentado devido a ocorrências que influenciam a 

medição dos fluxos de calor, tais como falha no sistema de aquecimento que mantem a 

temperatura ambiente interior superior à temperatura ambiente exterior, e assim garantir que o 

sentido do fluxo de calor ocorra do interior para o exterior [55]. 

4.8.4 Preparação do ensaio 

Para a realização do ensaio térmico foi construída uma parede provisória entre a sala 1 e a 

sala 2 com placas de poliestireno expandido (EPS) e poliestireno extrudido (XPS) onde foi 

colocada a amostra de material de enchimento de parede exterior de tabique, Figura 4.8.7 - b). 

Essa parede foi construída com o intuito de criar dois ambientes distintos com temperaturas 

relativamente constantes, isto é, a sala de ensaio 1 possuía uma temperatura ambiente superior 

em relação à sala de ensaio 2, e assim reproduzir uma situação real de uma parede em 

contacto com exterior.  

Esta situação foi realizada devido às condições meteorológicas extremas que se faziam sentir 

na data em que se realizou o ensaio, isto é, as variações da temperatura ambiente exterior 

eram de grande amplitude, pois o valor da temperatura ambiente exterior no período diurno 

era elevado quando comparado com o valor da temperatura ambiente exterior do período 

noturno que descia drasticamente o que poderia provocar a inversão de fluxos de calor como 

ocorreu em outros trabalhos realizados neste âmbito [3], e assim impossibilitar a 

determinação de coeficiente de transmissão térmica. 

A parede divisória foi construída entre dois compartimentos pertencentes à célula térmica dos 

Laboratórios de Física de Edifícios da UTAD. A sala de ensaio 1 e 2 tem dimensões de 

1.70 m de comprimento por 1.30 m de largura e 1.70 m de comprimento por 1.52 m de 

largura, respetivamente, com uma altura em comum de pé-direito de 2.54 m. De referir que a 

sala de ensaio 1 é um local de passagem para outros compartimentos e a sala de ensaio 2 tem 

um vão de janela orientado a norte, tal como demonstra a Figura 4.8.7 - a). 
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Figura 4.8.7 - Representação gráfica das salas de ensaio 1 e 2. 

A amostra de enchimento da parede exterior de tabique foi colocada na parede provisória com 

auxílio da espuma de poliuretano deixando a passagem para os fios do sensor da humidade 

relativa e da sonda da temperatura ambiente exterior colocados na sala de ensaio 2, tal como 

indica a Figura 4.8.8. 

 
(1) Parede provisória; (2) Fios do sensor de humidade relativa exterior e sensor da temperatura exterior; (3) 

Amostra de enchimento de parede exterior em tabique; (4) Espuma de poliuretano. 

Figura 4.8.8 - Amostra na parede improvisada. 

Em seguida procedeu-se a colocação do sistema de medição de fluxos na amostra em estudo 

que foi dificultada pela irregularidade da superfície. Neste sentido foram realizadas diversas 

tentativas para a aplicação dos termofluxímetros, tendo por base a experiência adquirida em 

outros trabalhos [3], tais como a utilização simples da fita adesiva crepe para pintura ou 

conjugada com a colocação de pioneses, no entanto nenhuma dessas opções resultou, porque 

a fita adesiva crepe para pintura descolava-se da superfície da amostra trazendo consigo 

partículas finas do material de enchimento da parede exterior de tabique, tal como acontecia 

com a fita adesiva crepe para pintura colocada com pioneses que não suportava o peso dos 

termofluxímetros, pois os pioneses não tinham comprimento suficiente para penetrar na 

amostra e criar a segurança necessário para fixar os termofluxímetros na posição adequada. 

 
a) Planta.  

 
b) Imagem em 3D. 
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Portanto, como nenhuma das opções anteriores resultou optou-se por pregar pequenos pregos 

em torno dos termofluxímetros para criar um suporte para a sua aplicação, no entanto as 

sondas das temperaturas superficiais foram colocadas com a ajuda de fita adesiva crepe para 

pintura e pioneses, tal como mostra a Figura 4.8.9. De realçar que todo o procedimento foi 

executado com extremo cuidado com o intuito de evitar danos significativos na amostra.  

 
(1) Sensor de temperatura superficial; (2) Termofluxímetro; (3) Pregos; (4) Fita adesiva para pintar; (5) Pionês. 

Figura 4.8.9 - Aplicação do sistema de fluxos de calor na amostra. 

Em seguida, conectaram-se os termofluxímetros e sensores de temperatura superficial ao 

datalogger, bem como os sensores de humidade relativa e as sondas da temperatura do 

ambiente interior e exterior aos termohigrómetros, sendo por fim ligados os respetivos 

equipamentos e iniciada a medição de cada variável, Figura 4.8.10. De referir que o sistema 

de aquecimento também foi ligado nesse momento na mesma sala, tal como indica a 

Figura 4.8.10. 

 
(1) Termofluxímetros e sensores de temperatura superficial; (2) Termohigrómetros; (3) Sistema de Aquecimento. 

Figura 4.8.10 - Disposição do equipamento de ensaio. 
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4.8.5 Cálculo do coeficiente de transmissão térmica (Ucálculo) 

O valor do coeficiente de transmissão térmica de um elemento construtivo é o inverso da 

soma das resistências térmicas de cada elemento que o constitui, por esse motivo determina-se 

o valor de resistência térmica de cada elemento, Ri, através do quociente entre a espessura e a 

condutibilidade do elemento, tal como explicita a seguinte Expressão 4.7, sendo i o índice 

correspondente a cada elemento da solução construtiva.  

Ri= 
ei

λi
 (m2ºC/W)          (4.7) 

Em que: 

ei - Espessura do elemento i; 

λi - Coeficiente de condutibilidade térmica do elemento i; 

No entanto, para determinar o valor do coeficiente de transmissão térmica de cálculo, Ucálculo, 

utiliza-se a Expressão 4.8 admitindo que a amostra de enchimento de parede exterior de 

tabique é homogénea. 

Ucálculo= 
1

Rsi+ ∑ R𝑛
𝑖=1 i

+Rse
 (W/m2ºC)          (4.8) 

Em que: 

Rsi - Resistência térmica superficial interior; 

Rse - Resistência térmica superficial exterior; 

Ri - Resistência térmica do elemento i; 

4.8.6 Análise de Resultados 

O ensaio teve início no dia 20 de Setembro de 2013, pelas 12h36min, a temperatura interior 

era de 28.1 ºC, a humidade relativa interior de 52.2 % e a temperatura exterior de 22.1 ºC, 

com humidade relativa de 53.3 %.  

No dia 4 de Outubro de 2013 estava previsto terminar o ensaio térmico, no entanto não foi 

possível, porque na recolha de dados das temperaturas verificou-se que a partir do dia 30 de 

Setembro de 2013, pelas 22h26min até ao dia 2 de Outubro de 2013, pelas 6h6min ocorreu 

um erro no registo da temperatura exterior, por isso optou-se por continuar com o ensaio 
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térmico por mais 15 dias para obter um maior número de resultados e assim obter valores com 

menor margem de erro. 

No seguimento, o ensaio terminou no dia 23 de Outubro de 2013, pelas 12h36min, a 

temperatura interior era de 29.2 ºC, correspondendo a uma humidade relativa de 48.8 % e a 

temperatura exterior era de 19.7 ºC, correspondendo a uma humidade relativa de 63.3 %. Na 

recolha de dados verificou-se o mesmo tipo de erro ocorrido anteriormente, mas neste caso 

ocorreu na temperatura interior, no entanto não houve o prolongamento do tempo de ensaio 

como se tinha procedido anteriormente, pois obteve-se um maior número de dados. O erro no 

registo da temperatura interior surgiu no dia 15 de Outubro de 2013, pelas 1h36min até ao dia 

16 de Outubro de 2013, pelas 9h26min. 

Através da análise do gráfico da Figura 4.8.11, verifica-se que houve variações na 

temperatura interior no decorrer do ensaio tendo existido períodos de tempo com maior 

variação o que provocou variações significativas nos valores do fluxo de calor. 

 
Figura 4.8.11 - Temperatura interior (Ti (n)), temperatura exterior (Te (n)) e do fluxo de calor (q1 (n), q2 (n)) no 

período de 20.09.2013 a 23.10.2013. 

No dia 23 de Setembro de 2013, pelas 14h15min até 15h10min existiu uma visita à sala onde 

estava a decorrer o ensaio de determinação do coeficiente de transmissão térmica, por isso 

houve uma variação dos 32.6 ºC para os 27.0 ºC, correspondendo uma amplitude térmica de 
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5.6 ºC. O retorno da temperatura interior aos 32.1 ºC ocorreu durante as 15h10min e as 

15h16min, com uma amplitude térmica de 5.40 ºC. De referir que durante este período os 

fluxo de calor variaram de forma significativa, 17.0 W/m
2 

para 1 W/m
2
, pois o valor da 

temperatura interior (27.40ºC) aproximou-se da temperatura exterior (24.0 ºC), 

correspondendo a uma diferença apenas de 3.7 ºC. Esta situação é visualizada no ponto (1) do 

gráfico da Figura 4.8.11. 

No dia 24 de Setembro de 2013, pelas 10h30min até às 11h40min, e pelas 11h20min até às 

11h25min existiu entrada de pessoas para realizar o inventário do material existente nessa 

sala, e consequentemente levou à diminuição da temperatura interior de 33.3 ºC para 26.6 ºC, 

e de 33.0 ºC para 27.9 ºC, respetivamente, no primeiro e segundo período de interrupção do 

ensaio. De realçar, que estas interrupções influenciaram os fluxos de calor, apresentando 

diferenças do valor anterior entre 9.0 W/m
2
 e 12.0 W/m

2
, aproximadamente, no primeiro e 

segundo período de interrupção do ensaio, respetivamente. Esta situação é visualizada no 

ponto (2) do gráfico da Figura 4.8.11. 

No entanto, no dia 30 de Setembro de 2013, pelas 11h00min e 11h02min existiu novamente 

entrada de pessoas o que interferiu na temperatura interior, e consequente diminuição da 

temperatura interior dos 31.4 ºC para os 29.3 ºC, correspondendo a uma amplitude térmica de 

2.1 ºC. Esta situação influenciou os fluxos de calor em 4.0 W/m
2
, aproximadamente. 

No dia 4 de Outubro de 2013, pelas 14h56min até 15h36min procedeu-se à recolha de dados e 

análise das temperaturas, no sentido de verificar se os valores obtidos estariam corretos, no 

entanto isso não se verificou, por isso o ensaio decorreu por mais 19 dias. Neste período de 

interrupção, existiu diminuição da temperatura na sala devido às entradas e saídas do autor, e 

consequente interferência nos valores do fluxo de calor conduzindo a uma variação entre 

19.0 W/m
2
 a 7.0 W/m

2
, aproximadamente, correspondendo a uma diferença de 12.0 W/m

2
. 

Esta situação é visualizada no ponto (3) do gráfico da Figura 4.8.11. 

No entanto, através da análise direta dos dados recolhidos verifica-se que existe outros 

períodos em que existem variações de amplitude térmica entre os 1.65 ºC e os 3.50 ºC num 

período de 20 minutos, Tabela 4.8.1. Esta situação pode decorrer da existência de alguma 

anomalia no equipamento de aquecimento não visível ao olho humano ou da instabilidade da 

tensão da rede elétrica. 
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Na Tabela 4.8.1 seguinte são apresentadas as variações significativas das temperaturas 

interiores e dos fluxos de calor no decorrer do ensaio, e assim verifica-se que a variação das 

temperaturas interiores influência diretamente os fluxos de calores. De realçar, que o valor 

negativo na amplitude de fluxos significa que houve um decréscimo nos fluxos de calor no 

intervalo de tempo referente à variação das temperaturas interiores. A amplitude dos fluxos de 

calor variou entre -1.00W/m
2 

e 3.00W/m
2
.  

 Tabela 4.8.1 - Apresentação da variação dos fluxos de calor com a variação das temperaturas interiores. 

Data 

(dia-mês-ano) 

Hora 

(hora: minutos) 

Temperatura interior 

(ºC) 

Amplitude térmica 

(ºC) 

Amplitude de fluxos 

(W/m
2
) 

27-09-2013 

05:56 33.20 

2.45 2.00 06:06 35.60 

06:16 33.10 

28-09-2013 

20:26 31.80 

1.65 -2.00 20:36 34.20 

20:46 33.30 

29-09-2013 

07:46 32.00 

3.05 1.00 07:56 34.80 

08:06 31.50 

29-09-2013 

12:06 31.60 

3.25 1.00 12:16 35.00 

12:26 31.90 

03-10-2013 

09:16 30.80 

2.20 2.00 09:26 33.00 

09:36 30.80 

05-10-2013 

19:46 30.50 

2.50 1.00 19:56 33.10 

20:06 30.70 

07-10-2013 

14:06 30.20 

3.50 3.00 14:16 33.80 

14:26 30.40 

08-10-2013 

08:36 30.20 

2.15 3.00 08:46 32.30 

08:56 30.10 

14-10-2013 

23:36 30.30 

2.55 2.00 23:46 32.50 

23:56 29.60 

No que diz respeito à temperatura exterior, existiu um ligeiro aumento da temperatura desde 

de 20 de Setembro de 2013 até ao início do mês de Outubro devido às elevadas temperaturas 

que se faziam sentir no exterior, enquanto no restante período manteve-se particamente 

constante variando entre 20.0 ºC e 19.0 ºC. No período de 20 de Setembro de 2013 até 3 de 

Outubro de 2013, aproximadamente, existiu um aumento de temperatura exterior de 22.1 ºC 

até 24.8 ºC seguida de uma diminuição da temperatura até se manter praticamente constante. 

O maior valor da temperatura exterior ocorre no dia 24 de Setembro de 2013, pelas 15h36min 

até 18h46min, correspondendo aproximadamente 24 ºC, enquanto no dia 3 de Outubro de 
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2013 a temperatura exterior passa a registar valores inferiores a 22.1 ºC. De referir que existe 

variação da temperatura exterior ao longo do dia, apesar de ser muito pouco significativa. 

Através da análise dos dados obtidos verificou-se que a temperatura interior, Ti10, 

correspondente a medições efetuadas de 10 em 10 minutos, oscilou entra os 26.3 ºC e os 

35.6 ºC, correspondendo a uma amplitude térmica de 9.3 ºC. 

No que diz respeito, a temperatura exterior, Te10, correspondendo às medições realizadas de 

10 em 10 minutos, oscilou entre 19.3 ºC e 24.8 ºC, originando uma amplitude térmica de 

5.5 ºC. 

A temperatura média horaria interior, Tih (n), (média aritmética das temperaturas interiores de 

10 em 10 minutos durante a hora (n)) é de 28.65 ºC, enquanto o valor da temperatura média 

horaria exterior, Teh(n), (média aritmética das temperaturas exteriores de 10 em 10 minutos de 

10 em 10 minutos durante a hora(n)) é de 20.9 ºC, correspondendo a uma diferença de 

7.75 ºC. 

Através da análise realizada anteriormente, verifica-se que os fluxos de calor variam com as 

alterações da temperatura, nesse sentido depreende-se que as temperaturas registadas durante 

o ensaio influenciam os fluxos de calor, por isso torna-se importante manter as temperaturas 

estáveis. De realçar, que quer a variação dos fluxos de calor quer de temperaturas fazem 

variar os valores de U. 

Os valores de fluxo de calor obtidos através do HF1, q1(n), (média horária dos valores de 

fluxo de calor medidos de 10 em 10 minutos) situaram-se no intervalo de 1.767 W/m
2
 a 

22.110 W/m
2
, e para os valores de HF2, q2(n) os valores situaram-se entre os 1.143 W/m

2
 e os 

19.680 W/m
2
.  

Através da observação do gráfico da Figura 4.8.11, verifica-se que não existe armazenamento 

térmico na amostra, pois existe uma variação de fluxos ao longo do dia consoante a alteração 

da temperatura exterior, também observa-se que no período de 4 a 14 de Outubro de 2013 

existe um aumento de fluxo de calor devido ao aumento da diferença entre a temperatura 

interior e a temperatura exterior. 

No gráfico da Figura 4.8.12, são apresentados os dados referentes à variação de U1 e U2 

durante o período de ensaio. Estes parâmetros representam os coeficientes de transmissão 
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térmica calculados utilizando os valores de fluxo de calor medidos “in situ” q1,10(n) e q2,10(n), 

respetivamente, a partir do 5º dia de ensaio, como referido anteriormente. 

Através da análise da Figura 4.8.12, pode observar-se que os valores de U variaram no 

decorrer do ensaio. Para simplificar a análise das variações dos valores de U dividiu-se o 

gráfico em 7 fases, sendo quatro variações negativas, duas variações positivas e outra na qual 

não existe nenhuma variação, tal como apresenta o gráfico na Figura 4.8.12. De referir ainda 

que na Figura 4.8.12 se observa a diferença de valores entre U1 e U2 devido a diferença dos 

valores de fluxos de valor, q1,10(n) e q2,10(n).Essa diferença pode ser justificada pela colocação 

dos termofluxímetros em locais com diferentes constituições apesar de a imagem de 

termografia não identificar nenhuma heterogeneidade.  

 
Figura 4.8.12 - Valor do coeficiente de transmissão térmica da argamassa terrosa armada com palha. 

Com base nos valores obtidos a partir do gráfico apresentado na Figura 4.8.12 construi-se a 

Tabela 4.8.2 de forma a compreender como variava o valor de U1 e U2, sendo essa variação 

apresentada em percentagem.  
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Tabela 4.8.2 - Variação do valor do coeficiente de transmissão térmica no decorrer do ensaio. 

Fase Data  
Duração 

(dias) 

U1 

(W/m²°C) 

Variação 

(%) 

U2 

(W/m²°C) 

Variação 

(%) 

1ª 

25-09-2013 11h36min 

até                                         

02-10-2013  10h26min 

7 
2.11 

-5.21% 
1.92 

-6.77% 
2.00 1.79 

2ª 

02-10-2013 10h36min 

até                                           

07-10-2013  21h26min 

5 
2.00 

5.00% 
1.79 

5.59% 
2.10 1.89 

3ª 

07-10-2013 21h36min 

até                                                                   

09-10-2013  14h36min 

3 
2.10 

-0.95% 
1.89 

-1.06% 
2.08 1.87 

4ª 

09-10-2013 14h46min 

até                                              

13-10-2013  14h26min 

4 
2.08 

0.00% 
1.87 

0.00% 
2.08 1.87 

5ª 

13-10-2013 14h26min 

até                                                     

17-10-2013  12h26min 

4 
2.08 

-2.88% 
1.87 

-2.67% 
2.02 1.82 

6ª 

17-10-2013 12h36min 

até 

19-10-2013 08h26min 

2 
2.02 

0.99% 
1.82 

1.10% 
2.04 1.84 

7ª 

19-10-2013 08h36min 

até 

23-10-2013 12h36min 

4 
2.04 

-4.41% 
1.84 

-4.35% 
1.95 1.76 

Através da análise da Tabela 4.8.2, verifica-se que na 1ª fase ocorreu o decréscimo mais 

acentuado nos valores de U1 e U2, correspondendo a uma variação de 5.21% e 6.77%, 

respetivamente, enquanto na 2ª fase ocorreu o maior aumento dos valores de U1 e U2, 

correspondendo a uma variação de 5.00% e 5.59%. De referir, que a 1ª e a 2ª fase têm os 

maiores períodos de duração, correspondendo a 7 e 5 dias, respetivamente. 

No decorrer do ensaio houve ainda diminuição dos valores de U1 e U2 nas fases 3, 5 e 7, 

correspondendo a variações de 1.06%, 2.67% e 4.35%, respetivamente, enquanto na 6ª fase 

ocorreu um ligeiro aumento de 1.10% nos valores de U1 e U2. De realçar, que os valores U1 e 

U2 mantiveram-se constantes na 4ª fase durante 4 dias, correspondendo a 2.08W/m
2º

C e 

1.87W/m
2º

C, respetivamente. 

A partir dos dados do gráfico da Figura 4.8.12 calcula-se o valor de U para a argamassa 

terrosa armada com palha aplicando a Expressão 4.6. Após efetuados os cálculos, o valor 

resultante é: 

U = 1.975W/m2 oC 

Através do valor de U é possível determinar a condutibilidade térmica (λ, expressa em 

W/mºC) que é uma propriedade que caracteriza o material ou produtos termicamente 



SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS DE REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES DE TABIQUE: COMPORTAMENTO TÉRMICO 

132 

homogéneos e define a quantidade de calor por unidade de área (W/m
2
) que atravessa uma 

espessura unitária (m) de material, quando entre as duas faces paralelas do material exista um 

diferencial de temperatura unitário (1K) [54]. Através do valor do coeficiente de transmissão 

térmica “in situ”, U(n), e sabendo previamente que a amostra foi ensaiada em ambiente 

interior, o valor da resistência térmica superficial será em ambas as faces igual ao valor da 

resistência térmica superficial vertical interior de 0.13 m
2º

C/W, determina-se a resistência 

térmica da argamassa terrosa armada com palha através da Expressão 4.8, cujo valor é de 

0.2463 m
2º

C/W e consequentemente obtém-se o valor da condutibilidade térmica de 

aproximadamente 0.3451 W/mºC pela Expressão 4.7 e admitindo que a espessura da amostra 

é de 0.085 m. 

Na Tabela 4.8.3 são apresentados valores que caracterizam termicamente a amostra. 

Tabela 4.8.3 - Resumo dos valores obtidos. 

Material 
e 

(m) 

λ 

(W/m°C) 

R 

(m²°C/W) 

U 

(W/m²°C) 

Sentido do fluxo horizontal, interior (Rsi) - - 0.1300 7.6923 

Argamassa terrosa armada com palha 0.0850 0.3451 0.2463 4.060 

Sentido do fluxo horizontal interior (Rsi) - - 0.1300 7.6923 

U 1.975 

4.8.7 Considerações finais 

Através da realização do ensaio para determinação do coeficiente de transmissão térmica “in 

itu” verificou-se que a colocação do sistema de medição do fluxo de calor foi dificultada pelo 

material superficial da amostra de enchimento da parede exterior em tabique, pois o uso de 

fita adesiva aderia às partículas de solo e consequentemente perdia a aderência, assim sendo a 

colocação do sistema de medição de fluxos de calor no material com características idênticas 

ao ensaiado deve ser realizada através de pregagens sem que danifique o material a ensaiar. 

O valor obtido para o coeficiente de transmissão térmica do enchimento da parede exterior em 

tabique foi de 1.975 W/m
2º

C correspondendo ao valor de condutibilidade térmica de 

0.3451W/mºC para uma espessura de amostra de 0.085 m. 

No capítulo seguinte será determinado o valor de coeficiente de transmissão térmica “in situ” 

do solo utilizado na execução da argamassa de enchimento da parede exterior em tabique com 

o intuito de quantificar o valor real da melhoria do desempenho térmico aquando da inserção 

da palha na argamassa de enchimento. 
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5 Caracterização das amostras de enchimento fabricadas em laboratório 

Neste capítulo será efetuado o estudo do desempenho térmico dos constituintes do material de 

enchimento em estudo e ainda a realização de amostras com o material de enchimento de 

modo possibilitar um maior número de ensaios e assim obter resultados com maior 

representatividade. 

A replicação das amostras de enchimento é de extrema importância para compreender quais 

as dificuldades na sua execução de forma a adquirir experiencia para propor um procedimento 

que se adeque as características do material de enchimento. 

Neste capítulo, também será realizado o estudo do comportamento das amostras de 

enchimento ao contato com a água de forma a poder comprar com os resultados obtidos na 

amostra de material de enchimento recolhido das paredes em tabique do edifício em estudo. 

5.1 Ensaio de absorção de água por capilaridade das amostras constituídas com o 

material de enchimento em estudo 

5.1.1 Objetivos 

Nesta secção pretende-se: 

 Fabricar amostras de material de enchimento de paredes exteriores em tabique de modo a 

aprofundar o conhecimento sobre o comportamento de absorção de água por capilaridade 

deste tipo de material; 

 Verificar qual é o comportamento da palha aquando da inserção na argamassa terrosa; 

  Determinar o coeficiente de absorção de água por capilaridade das amostras realizadas 

com os materiais provenientes do enchimento das paredes exteriores em tabique do 

edifício em estudo. 

5.1.2 Introdução 

Tal como foi referido no capítulo anterior, é importante dispor de um maior número de 

amostras para aferir qual é o comportamento do material de enchimento de paredes exteriores 

em tabique quando em contacto com a água. 
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Neste sentido, procedeu-se ao fabrico de vários provetes com composições diferentes a partir 

do material proveniente das amostras de enchimento recolhidas no edifício em estudo. O 

fabrico destes provetes permitirá também ganhar experiência de como executar provetes com 

materiais naturais, tais como, o solo e a palha, e também permitirá identificar quais são as 

dificuldades mais vincadas neste processo construtivo de material de enchimento. 

As diferentes composições dos provetes permitirão ter uma perspetiva mais ampla de como se 

comportam os materiais que constituem o enchimento das paredes exteriores em tabique 

quando estão em contacto com a água e quais são as principais dificuldades relacionadas com 

o seu manuseamento. 

5.1.3 Preparação das amostras 

Para a realização do ensaio de absorção de água por capilaridade, efetuaram-se três diferentes 

composições de material de enchimento. 

Deste modo, fabricaram-se provetes de terra simples e de terra com diferentes percentagens 

de palha incorporada, e tal como é indicado na Tabela 5.1.1. 

Tabela 5.1.1 - Misturas de material de enchimento. 

Designação 
Números  

de provetes 

Quantidades dos constituintes 

Terra 

(g) 

Palha 

(g) 

Água 

(ml) 

Terra simples 1 
1800 

(100%) 
- 450 

Terra + 1%palha 2 
1100 

(99%) 

11 

(1%) 
275 

Terra + 2%palha 1 
1100 

(98%) 

22 

(2%) 
300 

Os valores apresentados na Tabela 5.1.1 foram obtidos através da massa específica das 

amostras de material enchimento recolhidas das paredes exteriores em tabique. 

A determinação da massa específica foi obtida de uma forma empírica, isto é, através do peso 

da massa da amostra real do enchimento (6439.1 g) e do seu volume (5732 cm
3
). O volume da 

amostra foi determinado de uma forma aproximada devido à forma irregular. Deste modo, a 

massa volúmica estimada foi de 1.104 g/ cm
3
, aproximadamente, Figura 5.1.1. 
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No que diz respeito à percentagem de água, esta foi estimada com base nos resultados obtidos 

na secção 4.2.4. 

 
Figura 5.1.1 - Amostra real do material de enchimento. 

O procedimento de fabrico das argamassas foi realizado de acordo com o descrito na Norma 

NP EN 196-1:2006 [1, 57], e consiste na amassadura dos constituintes através de um 

equipamento mecânico com tempos de amassadura pré-definidos. 

No caso do fabrico do provete de terra simples, o procedimento consistiu na homogeneização 

manual do solo (Figura 5.1.2), seguido pela adição de água e pela amassadura após a adição 

do solo previamente pesado, Figura 5.1.3. O procedimento de amassadura consistiu em 

misturar manualmente durante 2 minutos, para depois proceder à amassadura com a 

misturadora numa velocidade lenta durante 3 minutos. Em seguida, deixou-se repousar a 

mistura durante 1 minuto retirando a pasta de terra aderente ao recipiente com ajuda de uma 

colher de trolha, após o término deste período de tempo continuou-se com a amassadura 

durante mais 1 minuto, Figura 5.1.4. 

No caso das misturas em que foi adicionada palha, o procedimento de fabrico foi ligeiramente 

alterado porque a palha, previamente pesada, foi inserida em primeiro lugar na água e foi 

deixada repousar durante 2 minutos para que esta absorve-se a água, se torna-se mais 

maleável e facilitasse a amassadura. Em seguida, foi misturada manualmente durante 1 

minutos e só depois é que a terra foi adicionada e misturada. O restante procedimento de 

fabrico foi efetuado de igual modo ao descrito anteriormente para o provete de terra simples. 

Apos a conclusão da amassadura de cada mistura, o material foi imediatamente moldado em 

moldes cúbicos de PVC de dimensões de 10 cm x 10 cm x 10 cm e deixado em processo de 

cura e de secagem.  

O processo de moldagem consistiu em colocar camadas de 2 cm de espessura e compactá-las 

manualmente até perfazer a totalidade da altura do molde, Figura 5.1.5. No fim, procedeu-se 
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ao alisamento da superfície e à remoção do material excedente com a ajuda de uma régua. Em 

seguida, as amostras foram etiquetadas e cobertas com pelicula aderente durante 3 dias para 

manter constante a humidade, sendo colocadas num ambiente controlado em laboratório cuja 

temperatura era de 20 ºC, aproximadamente, Figura 5.1.6. É se frisar que o tempo de cura 

indicado na norma seria de 7 dias, no entanto achou-se que não seria necessário tanto tempo e 

porque se trata de um material terroso e não de um material cimentício. 

Após o término deste período de cura húmida a pelicula aderente foi retirada e os provetes 

foram mantidos no molde durante os seguintes 7 dias seguintes em ambiente controlado de 

laboratório (Figura 5.1.7), sendo posteriormente desmoldados e pesados, Figura 5.1.8. Deste 

modo, as amostras estiveram durante 14 dias em ambiente controlado de laboratório para 

secarem, Figura 5.1.9. 

 
Figura 5.1.2 - Amostra de solo. 

 
Figura 5.1.3 – Mistura. 

 
Figura 5.1.4 - Máquina 

misturadora. 

 
Figura 5.1.5 – Moldagem. 

 
Figura 5.1.6 - Cura húmida. 

 
Figura 5.1.7 - Cura em laboratório. 

 
Figura 5.1.8 – Desmoldagem. 

 
Figura 5.1.9 - Amostra final. 

Durante a amassadura da mistura de terra com palha verificou-se que existia alguma 

dificuldade em misturar mecanicamente estes dois elementos porque a palha separava-se da 
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terra, por isso, pensa-se que a metodologia de amassadura adotada não foi a mais indicada, 

Figura 5.1.10 - b). Esta situação poderá ter ocorrido porque a quantidade de material era 

reduzida o que tornava mais difícil a mistura. Por sua vez, o tipo de misturadora pode não ter 

sido o mais indicado para se efetuar este tipo de mistura. Através desta análise, conclui-se 

que, neste caso, a melhor forma de efetuar a mistura de terra com palha é manualmente, 

Figura 5.1.10. 

Face ao exposto, o processo de fabrico de provetes de terra reforçada com este tipo de fibras 

naturais deverá de ter em conta as ilações indicadas anteriormente. 

 
a) Mistura.  

 
b) Amassadura da mistura. 

 
c) Separação dos elementos. 

Figura 5.1.10 - Separação dos constituintes da mistura de palha com terra. 

Após a desmoldagem dos provetes com palha verificou-se a existência de germinação de 

plantas e de bolores, tal como se observa na Figura 5.1.11. Na Figura 5.1.11, observa-se ainda 

que as amostras com palha não ficaram suficientemente compactadas, pois verificou-se a 

existência de espaços vazios. A compactação do material não foi intensa porque se pretendia 

que a palha adquire-se a sua forma original. No entanto, este aspeto não se verificou. 

 
a) Amostra com 1% de Palha. 

 
b) Amostra com 2% de Palha. 

Figura 5.1.11 - Imagens com germinação de plantas e bolores. 

O aspeto final das amostras, após o período de secagem, foi o apresentado na Figura 5.1.12. O 

provete de terra simples tem arestas bem definidas indicando que o material está integro. Os 

outros provetes, relativos às misturas de terra e palha, apresentam uma forma mais irregular e 

parecem ser mais frágeis. Por exemplo, aquando do manuseamento, o provete de terra simples 
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não perdeu matéria e, contrariamente, os provetes de terra e palha perderam alguma matéria, 

em particular, partículas de terra. 

 
a) Terra simples. 

 
b) Amostra (1) com 1% 

de palha. 

 
c) Amostra (2) com 1% 

de palha. 

 
d) Terra com 2% de 

palha. 

Figura 5.1.12 - Aspeto final das amostras fabricadas de material de enchimento. 

5.1.4 Descrição do ensaio 

O ensaio de absorção de água por capilaridade foi realizado de acordo com o procedimento 

realizado na secção 4.6.3 e com o prescrito na Norma  EN 1015-18 [47]. 

O procedimento de ensaio consistiu na colocação das amostras de enchimento fabricadas em 

laboratório num recipiente em contato com uma lâmina de água com altura de 10 mm durante 

um determinado período de tempo. No decorrer ensaio, as amostras eram pesadas e registada 

a sua massa, nos instantes de tempo t0 = 60 minutos, t1 = 120 minutos, t2 = 180 minutos, 

t3 = 240 minutos, t4 = 300 minutos, t5 = 360 minutos, t6 = 1320 minutos, t7 = 1380 minutos e 

t8 = 1440 minutos. 

As amostras ensaiadas são compostas por terra simples, e terra simples com diferentes 

percentagens de palha, tal como se observa na Figura 5.1.13. De referir que as paredes das 

amostras são devidamente isoladas com película aderente de modo a manter constante o teor 

de humidade do material evitando desta forma a evaporação da água. 

 
a) Terra simples. 

 
b) Amostra (1) com 1% 

de palha. 

 
c) Amostra (2) com 1% 

de palha. 

 
d) Terra.  

Figura 5.1.13 - Amostra de enchimento fabricadas em laboratório.  

  



Capítulo V - Caracterização das amostras de enchimento fabricadas em laboratório 

 

143 

5.1.6 Apresentação e Análise de resultados  

Apos o contato das amostras de enchimento fabricadas em laboratório com a água existiu a 

desagregação de algum material sendo mais evidente na amostra de terra simples, tal como se 

observa na Figura 5.1.14, permitindo deduzir que as amostras de enchimento com adição de 

têm melhor desempenho quando em contato com a água. De realçar que as amostras antes de 

iniciar o ensaio foram devidamente limpas de modo a garantir que não existia nenhuma 

partícula solta. 

 
a) Terra simples. 

 
b) Amostra (1) com 1% de palha. 

 
c) Amostra (2) com 1% de palha. 

 
d) Terra com 2% de palha. 

Figura 5.1.14 - Desagregação de partículas de terra aquando do contato com a água. 

Outro aspeto importante, foi que no decorrer do ensaio as arestas das amostras foram erodidas 

devido ao contato com a água, apesar de ser mais evidente a sua destruição da amostra de 

terra simples, Figura 5.1.15-a), o que vem confirmar o que foi referido anterior. De frisar, 

ainda que a amostra de enchimento com 2% de palha tem as arestas praticamente intactas, 

Figura 5.1.15-c), quando comparadas com outra amostra de enchimento em que foi 

adicionada a palha, Figura 5.1.15-b). 

 
a) Terra simples. 

 
b) Amostra (2) com 1% de palha. 

 
c) Terra com 2% de palha. 

Figura 5.1.15 - Erosão das arestas da amostra devido ao contato com a água. 
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De referir que a amostra (1) com 1% de palha rompeu no momento em que se retirou do 

recipiente para efetuar a pesagem no instante t1 = 60 minutos. A rotura da amostra, pensa-se, 

que ocorreu devido à deficiente compactação, pois ocorreu num plano bem definido, 

Figura 5.1.16-a). Pensa-se ainda que esta ocorrência se deveu também a imperfeita 

distribuição da palha pois, o material que ficou depositado no recipiente era só terra, 

Figura 5.1.16-b).  

 
a) Diferentes vistas. 

 
b) Restante material. 

Figura 5.1.16 - Rotura da amostra (1) com 1% de palha. 

Este ensaio tornou-se inviável devido ao valor da massa das partículas de solo desagregada 

ser superior ao valor de massa de água absorvida por capilaridade, assim sendo não se pode 

determinar o coeficiente de absorção de água por capilaridade das amostras de enchimento 

fabricadas em laboratório a partir de material de enchimento recolhido no edifício em estudo. 

No entanto, o ensaio foi realizado até ao fim do período pré-definido no qual se mediu a altura 

de ascensão de água nos instantes definidos inicialmente. De referir que as desagregação das 

partículas poderá ter influenciado a absorção de água e consequentemente o valor da altura de 

ascensão de água. 

Na Tabela 5.1.2 estão apresentados os valores registados no instante ti, em minutos, no 

decorrer do ensaio. 

Tabela 5.1.2 - Valores das alturas de ascensão de água em cada instante ti, em minutos. 

 Altura de ascensão de água 

(cm) 

Terra 

simples 

Amostra (1) com 

1% de palha 

Amostra (2) com 

1% de palha 

Terra com 2% de 

palha 

t i
  
(m

in
u

to
s)

 

t0=0 - - - - 

t1=60 3,8 - 3,5 3,0 

t2=120 5,0 - 3,5 4,0 

t3=180 6,2 - 4,6 4,0 

t4=240 6,5 - 4,7 4,8 

t5=300 6,7 - 4,7 5,4 

t6=360 7,2 - 5,0 5,9 

t7=1320 10,0 - 6,3 7,6 

t8=1380 - - 7,0 7,7 
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Com base nos resultados obtidos na Tabela 5.1.2., construi-se o gráfico da Figura 5.1.17 de 

modo a elucidar qual o comportamento das amostras de enchimento fabricadas em laboratório 

no decorrer do ensaio. 

Através da Tabela 5.1.2 e do gráfico da Figura 5.1.17 verificou-se que a amostra de terra 

simples tem maior poder de absorção de água por capilaridade do que as amostras com a 

palha, o que leva a concluir que a palha confere ao enchimento um melhor desempenho 

aquando do contato com a água. 

De referir, ainda que as amostras de enchimento em que foi adicionada a palha não tem uma 

absorção uniforme no decorrer do ensaio, Figura 5.1.18-b) e c), contrariamente, a amostra de 

terra simples em que se observa perfeitamente qual é a altura de ascensão da água, 

Figura 5.1.18-a). 

 
a) Terra simples. 

 
b) Amostra (2) com 1% de palha. 

 
c) Terra com 2% de palha. 

Figura 5.1.18 - Linha de ascensão de água nas amostras ensaiadas. 

 
Figura 5.1.17 - Altura de ascensão de água em cada instante ti, em minutos. 
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5.1.7 Considerações finais 

O fabrico das amostras de enchimento com material de enchimento recolhido das paredes em 

tabique do edifício em estudo permitiu retirar ilações importantes para no futuro melhorar a 

sua execução. 

Como referido anterior, existiu dificuldades na amassadura da terra com a palha de modo a 

obter ligação entre estes dois materiais. Os aspetos que poderão ter levado a ocorrência dessa 

dificuldade poderão ser: o comprimento indevido da palha que dificultava a amassadura 

mecânica; a máquina misturadora poderia não ser a adequada para ser utlizada na amassadura 

deste tipo de material ou então a amassadura deveria ser realizada manualmente; ou ainda a 

palha deveria estar em água num maior período de tempo para se tornar mais maleável. No 

entanto, deve-se ter em conta a palha em contato com a água modifica as suas características. 

De referir, ainda que a compactação e a forma de distribuição da palha deverá se ter em conta, 

pois é de extrema importância para manter a amostra coesa e também para melhorar as suas 

características, por isso em trabalhos futuros deve-se investigar este ponto. 

Apesar do ensaio se tornar inviável devido aos problemas referidos anteriormente, pode-se 

ainda concluir que a adição de palha ao material de enchimento possibilita um melhor 

desempenho aquando do contato com a água. 

Por último, é de frisar que se deve insistir no fabrico das amostras de enchimento das paredes 

em tabique com o intuito de melhorar o procedimento de execução de modo a poder ser 

utilizado na reabilitação e construção moderna de forma fácil sem que seja necessária grande 

especialização neste ramo. 
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5.2 Desempenho térmico do enchimento com terra do enchimento em estudo  

5.2.1 Objetivos 

Nesta secção pretende-se: 

 Determinar o coeficiente de transmissão térmica “in situ ” do solo do enchimento; 

 Determinar o valor da condutibilidade térmica do solo do enchimento. 

5.2.2 Introdução 

Neste momento já existe uma vasta investigação acerca da condutibilidade térmica em solos 

com diferentes características e estados, isto é, solos com diferentes tipos de granulometria no 

estado líquido, sólido e gasoso com o intuito de identificar e controlar os fluxos de calor. 

Essas investigações decorrerem em diversas áreas, tais como, na identificação de locais com 

elevado armazenamento de calor para utilização de energia geotérmica, de depósitos de 

resíduos radioativos, de gasodutos e de canalizações de petróleo e bem como no 

melhoramento de solos [58].  

A capacidade térmica do solo tem vindo a ser estudada com o intuito de conhecer a sua 

influência no equilíbrio térmico dos edifícios, tais como, o desempenho do solo na aplicação 

de telhados verdes nos edifícios [59, 60], bem como no aquecimento e arrefecimento do 

edifício. 

Nesse sentido, torna-se importante entender se o solo inserido no enchimento das paredes 

exteriores em tabique tem influência positiva no desempenho térmico do edifício e também 

verificar qual o contributo da palha no que diz respeito ao melhoramento térmico do edifício.  

Portanto, prosseguiu-se com a realização do ensaio térmico para amostra de solo utilizado no 

enchimento da parede exterior em tabique com o intuito de estimar o valor do coeficiente de 

transmissão térmica “in situ” e consequentemente calcular o valor da condutibilidade térmica 

do solo. 

De referir que a condutibilidade térmica do solo é essencialmente influenciada pela variação 

do teor de água, densidade e percentagem de matéria orgânica [61, 62], por isso é importante 

determinar previamente essas variáveis, tal como foi realizado neste trabalho.  
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5.2.3 Preparação da amostra 

Para a realização do ensaio térmico da amostra de solo proveniente do enchimento das 

paredes exteriores em tabique do edifício em estudo foi necessário efetuar um trabalho prévio 

de preparação da amostra. 

O primeiro passo realizado para a preparação da amostra de solo foi proceder à separação do 

solo da palha inserida na amostra de enchimento da parede exterior em tabique utilizada na 

realização do ensaio térmico descrito no capítulo anterior e no ensaio resistência à chuva, 

Figura 5.2.1. 

 
a) Vista Principal. 

 
b) Vista Posterior. 

Figura 5.2.1 - Amostra de enchimento do ensaio de resistência à chuva. 

A separação do material da amostra foi realizada com base nas diferentes densidades dos dois 

elementos em relação à densidade da água, pois a palha é menos densa que a água e o solo por 

isso quando os dois elementos são inseridos em água a palha flutua e o solo deposita-se no 

fundo, assim sendo foi com base nesse princípio que inseriu-se a amostra previamente 

desagregada num recipiente em água e mexeu-se manualmente para que a palha que estivesse 

agregada ao solo se conseguisse desprender para flutuar. A solução foi deixada em repouso 

durante 1 hora e retirou-se a palha que estava à superfície com um coador, Figura 5.2.2. De 

realçar que esse procedimento foi repetido três vezes durante as 3 horas seguintes, e por fim 

deixou-se a solução a repousar durante as seguintes 24 horas para que todas as partículas de 

solo se depositassem no fundo do recipiente com o intuito de retirar o excesso de água sem 

que existisse perda de material fino do solo essencial para ligar as partículas de solo de maior 

dimensão. Pensa-se que este procedimento de separação de material não alterou 

significativamente as características do solo, no entanto as características da palha foi 

modificado, pois a palha entra em decomposição devido a saturação dos elementos com água. 

Este procedimento foi escolhido pela facilidade de execução e porque não existia alteração 

das dimensões das partículas do solo o que ocorreria se a amostra fosse desagregada em seco.  
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a) Solução. 

 
b) Palha recolhida. 

Figura 5.2.2 - Imagens das etapas da separação do solo da palha. 

Após as 24 horas de repouso da solução, foi retirada o excesso de água e o solo depositado no 

fundo do recipiente foi colocado na câmara climática à temperatura de 110 ºC junto com a 

palha. No entanto os tempos de secagem foram diferentes, sendo tempo de secagem do solo 

de 48 horas e da palha de 24 horas, Figura 5.2.3. 

 
a) Húmido. 

 
b) Seco. 

Figura 5.2.3 - Amostra de solo. 

Após a secagem do solo, este foi desagregado de forma cuidadosa com almofariz e pilão para 

posteriormente ser utilizada na conceção da amostra de solo para o ensaio térmico. 

A preparação da argamassa terrosa foi realizada através da mistura mecânica de 8 kg de solo, 

Figura 5.2.4, com 27% de água. 

 
Figura 5.2.4 - Solo para a argamassa terrosa.  

O procedimento utilizado para a execução da argamassa terrosa foi colocar metade da 

quantidade de água previamente determinada e medida no recipiente onde ocorreu a mistura 

mecânica, seguida da colocação do solo. 
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Em seguida foi misturado manualmente o solo à água com a ajuda de uma colher de trolha 

durante 2 minutos e posteriormente inserida na mistura a restante água, Figura 5.2.5 - a). 

Neste momento, iniciou-se a mistura dos elementos através da inserção da misturadora 

durante 2 minutos, Figura 5.2.5 - b). 

 Após a paragem da misturadora foi retirada a argamassa terrosa aderente as paredes do 

recipiente com a ajuda da colher de trolha e posteriormente a argamassa foi colocada na 

misturadora mecânica continuando a amassadura por mais 1 minuto.  

 
(1) Argamassa terrosa; (2) Colher de trolha. 

a) Amassadura manual. 

 
b) Misturadora. 

Figura 5.2.5 - Amassadura da argamassa. 

A seguir à amassadura, a argamassa terrosa foi colocada por camadas de dois centímetros de 

espessura no molde de madeira que foi construído para o efeito, sendo cada camada 

compactada Figura 5.2.6. De referir que o molde de madeira foi previamente forrado com 

papel autocolante transparente e pincelado com óleo desconfrante com o intuito da argamassa 

terrosa não se agarrar às paredes do molde de madeira. 

 
(1) Tampa de compactação; (2) Molde de madeira. 

a) Molde em madeira. 

 
b) Configuração final da amostra. 

Figura 5.2.6 - Amostra de solo. 

Por fim, a amostra de solo foi coberta com pelicula aderente para que a humidade relativa se 

mantivesse constante. 
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Após a preparação da amostra de solo, a argamassa terrosa foi colocada durante 2 dias em 

cura húmida com temperatura média ambiente de 20 ºC, Figura 5.2.7. Após esse período foi 

retirada a pelicula aderente e mantida a amostra no molde de madeira durante os 

próximos 7 dias com temperatura média ambiente de 20 ºC, Figura 5.2.8.  

A amostra foi desmoldada no fim do período dos 7 dias e continuou o processo de secagem 

com temperatura média ambiente de 20 ºC nos precedentes 7 dias, Figura 5.2.9. 

Em suma, o período de cura da argamassa foi de 16 dias, divididos pelo período de cura 

húmida (2 dias), período de desmoldagem (7 dias) e o período de secagem (7 dias). 

Pela análise da Figura 5.2.8 - a) verifica-se que existiu retração do solo apesar de não 

apresentar danos para amostra, isto é, não verificou-se fissuração da amostra. 

Amostra de solo (depois de desmoldada) é caracterizada pelas seguintes dimensões 

0.285 m x 0.285 m x 0.06 m (comprimento, largura, altura) com o valor da massa de 

7995.7 g.  

 
a) Cura Húmida. 

 
b) Após cura húmida. 

Figura 5.2.7 - Cura húmida da amostra de solo. 

 
a) Antes. 

 
b) Durante. 

 
c) Após. 

Figura 5.2.8 - Desmoldagem da amostra de solo. 

 
a) Vista isométrica. 

 
b) Vista de cima. 

 
c) Vista lateral. 

Figura 5.2.9 - Amostra de solo seca. 
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Apos o período de secagem a amostra de solo da parede exterior em tabique foi colocada no 

vão situado a norte da sala da célula térmica do Laboratório de Física de Edifícios da UTAD 

envolvida em poliestireno expandido (EPS) e aplicada com espuma poliuretano, tal como 

indica a Figura 5.2.10. 

 
(1)  Poliestireno expandido (EPS); (2) Espuma poliuretano; (3) Amostra de solo. 

Figura 5.2.10 - Amostra de solo do enchimento da parede exterior em tabique. 

5.2.4 Análise de Resultados 

O ensaio teve início no dia 21 de Março de 2014, pelas 22h10m, a temperatura interior era de 

27.8 ºC, a humidade relativa interior de 42.9% e a temperatura exterior de 10.5ºC.  

O ensaio terminou no dia 4 de Abril de 2014, pelas 16h50m, a temperatura interior era de 

25.6ºC, correspondendo a uma humidade relativa de 44.6 % e a temperatura exterior era de 

12.7 ºC. 

Através da Figura 5.2.11, verifica-se que a temperatura interior manteve-se constante durante 

dois períodos de tempo. O primeiro período ocorreu no início do ensaio correspondendo ao 

intervalo de tempo entre o dia 22 de Março de 2014 pelas 14h40min até ao dia 25 de Março 

de 2014 pelas 12h10min em que o valor médio da temperatura interior foi de 30.0 ºC, 

enquanto o segundo período ocorreu entre o dia 30 de Março de 2014 pelas 17h30m até 4 de 

Abril de 2014 pelas 16h50m cujo valor médio da temperatura interior foi de 25.0 ºC. Esta 

situação ocorreu porque inicialmente o sistema de aquecimento da sala da célula térmica era 

assegurado por dois aquecedores dos quais um avariou ao fim de alguns dias e como não 

existiu a reposição do aquecedor avariado a temperatura interior da sala diminui para os 

valores apresentados. 
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No seguimento do que foi mencionado anteriormente verificou-se que a temperatura interior, 

Ti10, correspondente a medições efetuadas de 10 em 10 minutos, oscilou entra os 20.2 ºC e 

os 30.7 ºC, correspondendo a uma amplitude térmica de 10.5 ºC. 

No que diz respeito, a temperatura exterior, Te10, correspondendo às medições realizadas 

de 10 em 10 minutos, oscilou entre 1.5 ºC e 15.9 ºC, originando uma amplitude térmica 

de 14.4 ºC. 

De referir que através da Figura 5.2.11 observa-se que o pico mais alto da temperatura 

exterior ocorre durante o dia entre as 13h e as 15h.  

A temperatura média horaria interior, Tih(n), (média aritmética das temperaturas interiores de 

10 em 10 minutos durante a hora (n)) é de 25.9 ºC, enquanto o valor da temperatura média 

horaria exterior, Teh(n),(média aritmética das temperaturas exteriores de 10 em 10 minutos de 

10 em 10 minutos durante a hora (n)) é de 9.1 ºC, correspondendo a uma diferença de 16.8 ºC. 

Através da análise realizada anteriormente, verifica-se que os fluxos de calor variam com as 

alterações da temperatura, nesse sentido depreende-se que as temperaturas registadas durante 

o ensaio influenciam os fluxos de calor, por isso torna-se importante manter as temperaturas 

estáveis tal como se pode observar pela Figura 5.2.11, porque no período de 22 de Março de 

2014 pelas 14h40m até ao dia 25 de Março de 2014 pelas 12h10m, os valores registados para 

os fluxos de calor são superiores aos valores registados no restante período de ensaio. Esta 

variação de fluxos de calor poderá ter ocorrido devido à variação significativa dos valores da 

temperatura interior. De realçar, que quer a variação dos fluxos de calor quer de temperaturas 

fazem variar os valores de U. 

Os valores de fluxo de calor obtidos através do HF1, q1(n), (média horária dos valores de 

fluxo de calor medidos de 10 em 10 minutos) situaram-se no intervalo de 28.750 W/m
2
 

a 102.900 W/m
2
, e para os valores de HF2, q2(n) os valores situaram-se entre os 28.370 W/m

2
 

e os 100.00 W/m
2
.  

Através da analise do gráfico da Figura 5.2.11, verifica-se que quanto menor a amplitude 

térmica entre a temperatura interior e exterior maior, maior é o valor do fluxo de calor e 

vice-versa, como se pode observar pela indicação das setas de cor cinzenta. De referir que 

existe um desfasamento de 3 horas a 4 horas entre a ocorrência dos picos dos valores das 
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temperaturas exteriores e dos fluxos de calor o que pode indicar a armazenamento térmico por 

parte do material da amostra. 

Através da observação do gráfico da Figura 5.2.11, verifica-se que os termofluxímetros foram 

colocados em zonas de homogeneidade idêntica, pois os valores obtidos dos termofluxímetros 

são parecidos chegando a sobrepor-se em alguns momentos no decorrer do ensaio. 

 
Figura 5.2.11 - Temperatura interior (Ti (n)), temperatura exterior (Te (n)) e do fluxo de calor (q1(n), 

q2(n)) no período de 21.03.2014 a 4.04.2014. 

No gráfico da Figura 5.2.12, são apresentados os dados referentes à variação de U1 e U2 

durante o período de ensaios. Estes parâmetros representam os coeficientes de transmissão 

térmica calculados utilizando os valores de fluxo de calor medidos “in situ” q1,10(n) e q2,10(n), 

respetivamente, a partir do 5º dia de ensaio, como referido anteriormente. 

Através da análise da Figura 5.2.12, pode observar-se que os valores de U variaram no 

decorrer do ensaio. Para simplificar a análise das variações dos valores de U dividiu-se o 

gráfico em 2 fases, sendo a primeira fase apontada pela diminuição do valor do U enquanto na 

segunda fase não existiu variações significativas no valor de U. 
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A primeira fase corresponde uma variação significativa nos valores do U1 e U2 

correspondendo a uma diminuição de aproximadamente 20.0% em relação aos valores de U1 e 

U2 iniciais, enquanto na segunda fase a variação foi pouco significativa, sendo a variação 

mais ou menos 2% aproximadamente. 

 
Figura 5.2.12 - Valor do coeficiente de transmissão térmica da amostra de solo proveniente do 

enchimento da parede exterior em tabique. 

A partir dos dados do gráfico da Figura 5.2.12 calcula-se o valor de U para a argamassa 

terrosa armada com palha aplicando a Expressão 4.6. Após efetuados os cálculos, o valor 

resultante é 

U = 3.54W/m2 oC 

Em seguida, procedeu-se à determinação do valor da resistência térmica da amostra de solo 

através da Expressão 4.8, sabendo previamente que o valor do coeficiente de transmissão 

térmica “in situ” da amostra de solo e o valor resistência térmica superficial interior e exterior 

são 0.13m
2º

C/W e 0.04m
2º

C/W, respetivamente, assim sendo o valor obtido foi de 

0.1125 m
2º

C/W. 

Através do valor da resistência térmica superficial da amostra de solo determinou-se o valor 

da condutibilidade térmica do solo da argamassa de enchimento das paredes exteriores em 

tabique pela Expressão 4.7 que corresponde a 0.5334 W/mºC, aproximadamente. 

Na Tabela 5.2.1 são apresentados valores que caracterizam termicamente a amostra.  
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Tabela 5.2.1 - Resumo dos valores obtidos. 

Material 
e 

(m) 

λ 

(W/m°C) 

R 

(m²°C/W) 

U 

(W/m²°C) 

Sentido do fluxo horizontal, exterior (Rse) - - 0.0400 25.000 

Solo do enchimento 0.060 0.5334 0.1125 8.890 

Sentido do fluxo horizontal, interior (Rsi) - - 0.1300 7.6923 

U 3.54 

Em seguida, efetuou-se a comparação entre o valor do coeficiente de transmissão térmica 

“in situ” e o valor de cálculo do coeficiente de transmissão térmica de uma argamassa terrosa, 

Ucáclculo, determinado com base no ITE 50 [53] para as mesmas condições de ensaio, assim 

sendo determinou-se o valor de Ucáclculo através do valor de condutibilidade térmica 

característico para solo utilizado na construção em adobe apresentado pelo ITE 50 [53], pois 

será um solo semelhante ao utilizado na técnica construtiva do tabique. 

Neste sentido, através da Expressão 4.8 obteve-se que o valor de cálculo do coeficiente de 

transmissão térmica de uma argamassa terrosa executada com um solo característico da 

técnica de adobe foi de 4.04 W/m
2º

C, conforme explicita a Tabela 5.2.2. 

Tabela 5.2.2 - Valor de Ucálculo da argamassa terrosa com solo característico da técnica de adobe. 

Material 
e 

(m) 

Λ 

(W/m°C) 

R 

(m²°C/W) 

U 

(W/m²°C) 

Sentido do fluxo horizontal, exterior (Rse) - - 0.0400 25.000 

Argamassa terrosa como solo característico de adobe 0.0850 1.1000 0.0773 12.9366 

Sentido do fluxo horizontal, interior (Rsi) - - 0.1300 7.6923 

Ucálculo 4.0437 

Perante os resultados obtidos verifica-se que os valores apresentados pelo ITE 50 [53] podem 

ter uma margem de segurança elevada o que desfavorece o uso dos materiais como terra na 

reabilitação de edifícios e construção moderna, pois apresentam valores de condutibilidade 

térmica elevados quando comparados com os registados “in situ” e assim induzir os 

projetistas a não utilizar esse material por apresentar baixo desempenho térmico. De referir 

que o valor de condutibilidade apresentado no ITE 50 [53] para inertes, solos e terra é 

bastante superior ao valor de condutibilidade obtido através do coeficiente de transmissão 

térmica “in situ” da amostra de solo de enchimento da parede exterior em tabique. 
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5.2.5 Considerações finais 

Através dos resultados obtidos determinou-se o valor do coeficiente de transmissão térmica 

“in situ” da amostra de solo proveniente do enchimento das paredes exteriores em tabique 

que corresponde a 3.54 W/m²°C e consequentemente o valor da condutibilidade térmica foi de 

0.5334 W/mºC.  

De referir que este ensaio foi efetuado durante um período chuvoso e com ventos fortes que 

poderão influenciar os valores de fluxo de calor, por isso é importante a realização de novos 

ensaios térmicos para aferir qual a influência dessa ocorrência no desempenho térmico deste 

material.  

No decorrer da análise verificou-se que os valores de condutibilidade térmica apresentados 

pelo ITE 50 [53] para os inertes, solos e terras são superiores ao valor obtido “in situ” o que 

pode induzir os projetistas a excluir a utilização deste material em obra devido ao baixo 

desempenho térmico que na realidade não parece verificar-se. 
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5.3 Desempenho térmico do enchimento com terra do enchimento em 

estudo - Repetição 

5.3.1 Objetivos 

Nesta secção pretende-se: 

 Determinar o coeficiente de transmissão térmica “in situ ” do solo do enchimento; 

 Determinar o valor da condutibilidade térmica do solo do enchimento. 

5.3.2 Introdução 

Nesta secção será discutido os resultados obtidos do ensaio térmico repetido para a amostra de 

solo de enchimento da parede exterior em tabique com o intuito de verificar se o aumento de 

humidade verificada no decorrer do primeiro ensaio influencia significativamente o 

desempenho térmico da amostra de solo, pois conhecesse que uma das principais influencias 

na diminuição do desempenho térmico nos edifícios é o aumento da humidade nos materiais 

devido à insuficiente ventilação ou às infiltrações de água. 

Desse modo, procedeu-se à repetição do ensaio térmico da mesma amostra de solo 

proveniente do enchimento das paredes exteriores e tabique do edifício em estudo. 

5.3.3 Procedimento de ensaio 

Como mencionado anteriormente, este ensaio térmico foi repetido com o intuito de verificar a 

influência da humidade no desempenho térmico da amostra, por isso não foi necessário 

realizar uma nova amostra de solo, pois a amostra utilizada neste ensaio foi a mesma utilizada 

no ensaio referido na secção 5.2.3, após ser realizado o processo de secagem. 

Nesse sentido, o procedimento de realização do ensaio foi semelhante ao ensaio realizado na 

secção 5.2.3, que consiste na aplicação da amostra de solo no vão da janela da sala de célula 

térmica do Laboratório de Engenharia Civil, sendo posteriormente vedada com espuma 

poliuretano, para que não existisse trocas diretas de calor entre o interior e o exterior, 

Figura 5.3.1. 
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Figura 5.3.1 - Amostra de solo de enchimento da parede exterior em tabique com aplicação sistema de medição 

de fluxos. 

5.3.4 Análise de resultados 

A realização da repetição do ensaio térmico da amostra de solo proveniente do enchimento 

das paredes exteriores em tabique teve início no dia 6 de Maio de 2014, pelas 11h00min., a 

temperatura interior era de 21.4 ºC, a humidade relativa interior de 51.6% e a temperatura 

exterior de 18.80 ºC.  

O ensaio terminou no dia 15 de Maio de 2014, pelas 9h26min., a temperatura interior era de 

38.3ºC, correspondendo a uma humidade relativa de 27.4 % e a temperatura exterior era de 

16.6 ºC. De referir que as condições atmosféricas foram favoráveis no decorrer do ensaio 

térmico, isto é, durante a realização do ensaio o céu esteve limpo praticamente sem nuvens 

apresentando humidade relativa baixa. 

No entanto só serão analisados os valores de fluxo de calor registados até ao dia 11 de Maio 

de 2014 pelas de 21h40min, pois a partir desse momento os valores registados de fluxo de 

calor são negativos ou próximos de zero o que leva a crer que existiu algum problema no 

sistema de medição de fluxos de calor. Desse modo, não foram usados esses valores no 

cálculo do coeficiente de transmissão térmica “in situ” pois obter-se-ia valores de U 

impossíveis nesta ordem de grandeza. 

Através da análise do gráfico da Figura 5.3.2, observa-se que a temperatura interior durante 

determinados períodos de tempo, assinalados com seta na Figura 5.3.2, varia entre 1 ºC e 3 ºC 

sem aparente justificação, pois as datas em que são assinalados não existe possibilidade de 

entradas de pessoas ou qualquer outro motivo de interferência, por isso pode-se depreender 

que o sistema de aquecimento tenha algum problema ou que exista picos de tensão na rede 

elétrica que justifique esta ocorrência. 

No seguimento do que foi mencionado anteriormente verificou-se que a temperatura interior, 

Ti10, correspondente a medições efetuadas de 10 em 10 minutos, oscilou entre os 21.4 ºC e 
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os 39.3 ºC, correspondendo a uma amplitude térmica de 17.9 ºC. Esta amplitude térmica 

existiu, porque o sistema de aquecimento só foi ligado no início do ensaio por isso a 

temperatura interior inicialmente registada é referente à temperatura interior ambiente 

registada normalmente. 

A temperatura exterior varia ao longo do dia podendo verificar-se que o pico de menor e 

maior temperatura foi registado essencialmente por volta das 6h30min e das 4h, 

respetivamente, o que significa a ocorrência do período noturno e diurno. De referir que o 

valor médio das temperaturas mínimas e máximas ocorridas ao longos dos dias de ensaio são 

de 12.01 ºC durante o período noturno e 25 ºC durante o período diurno. 

No que diz respeito, a temperatura exterior, Te10, correspondendo às medições realizadas 

de 10 em 10 minutos, oscilou entre 12 ºC e 27.3 ºC, originando uma amplitude térmica 

de 18.8 ºC. 

A temperatura média horaria interior, Tih(n), (média aritmética das temperaturas interiores de 

10 em 10 minutos durante a hora (n)) é de 36.41 ºC, enquanto o valor da temperatura média 

horaria exterior, Teh(n), (média aritmética das temperaturas exteriores de 10 em 10 minutos de 

10 em 10 minutos durante a hora (n)) é de 18.8 ºC, correspondendo a uma diferença 

de 17.61 ºC.  

Pelo gráfico da Figura 5.3.2, observa-se que existe um desfasamento de 7h, 

aproximadamente, entre picos dos valores que representam a temperatura exterior e os picos 

dos valores que representam os fluxos de calor, o que permite concluir que a amostra de solo 

de enchimento da parede exterior em tabique poderá ter capacidade de armazenamento 

térmico devido ao atraso da variação dos valores dos fluxos de calor relativamente à variação 

da temperatura exterior. 

Através do gráfico da Figura 5.3.2, ainda se verifica que os picos de menor e maior 

transmissão de fluxo de calor atingem valores próximos no decorrer do ensaio permitindo 

concluir que a flutuação dos fluxos é semelhante no decorrer do ensaio, pois os valores de 

temperaturas interiores e exterior têm comportamento idêntico no decorrer do ensaio.  

Pela análise da Figura 5.3.2, verificou-se que quanto menor era a amplitude térmica entre o 

interior e o exterior menor era os valores de fluxos de calor e vice-versa, o que significa que 



Capítulo V - Caracterização das amostras de enchimento fabricadas em laboratório 

 

161 

não apresenta um bom comportamento térmico, pois nos períodos com maior amplitude 

térmica entre o interior e o exterior a transmissão de calor para o exterior é maior por isso o 

calor vai-se perder para o exterior o que vai provocar o aumento de consumo energético.  

Os valores de fluxo de calor obtidos através do HF1, q1(n), (média horária dos valores de 

fluxo de calor medidos de 10 em 10 minutos) situaram-se no intervalo de 44.90 W/m
2
 

a 77.77 W/m
2
, e para os valores de HF2, q2(n) os valores situaram-se entre os 44.16 W/m

2
 e 

os 76.30 W/m
2
. De referir que os valores de fluxos de calor através do HF1 e HF2 são muito 

próximos por isso depreende-se que os termofluxímetros foram colocados numa zona 

homogénea com características semelhantes. 

 
Figura 5.3.2 - Temperatura interior (Ti (n)), temperatura exterior (Te (n)) e do fluxo de calor (q1 (n), q2 (n)) no 

período de 6.05.2014 a 15.05.2014. 

No gráfico da Figura 5.3.3, são apresentados os dados referentes à variação de U1 e U2 

durante o período de ensaios. Estes parâmetros representam os coeficientes de transmissão 

térmica calculados utilizando os valores de fluxo de calor medidos “in situ” q1,10(n) e q2,10(n), 

respetivamente, a partir do 5º dia de ensaio, como referido anteriormente. 

Como referido anteriormente, a análise dos valores obtidos no decorrer do ensaio não foi 

efetuada para a totalidade do período de ensaio, por isso o período de tempo para o qual foi 

efetuado o cálculo do valor de U é reduzido, tendo em conta que o cálculo dos valores de U1 e 

U2 tem começo só no 5º dia de ensaio, como mencionado anteriormente. 
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Através da Figura 5.3.3 verifica-se que os valores de U1 e U2 decrescem ao longo do tempo 

cerca de 0.12 W/m
2º

C e ainda se observa que existe uma diferença constante entre os valores 

de U1 e U2 no decorrer do ensaio que corresponde a 0.10 W/m
2º

C. 

 
Figura 5.3.3 - Valor do coeficiente de transmissão térmica da amostra de solo proveniente do enchimento da 

parede exterior em tabique – repetição. 

A partir dos dados do gráfico da Figura 5.2.12 calcula-se o valor de U o solo proveniente do 

enchimento da parede exterior em tabique aplicando a Expressão 4.6. Após efetuados os 

cálculos, o valor resultante é 

U = 3.71W/m2ºC 

Através do procedimento mencionado anteriormente determinou-se o valor de condutibilidade 

térmica do solo proveniente do enchimento de parede exterior em tabique que corresponde 

0.6006 W/mºC.  

Em seguida foi realizada a Tabela 5.3.1 onde se resume os valores da condutibilidade térmica 

e dos coeficientes de transmissão térmica “in situ” obtidos nos dois ensaios efetuados para a 

mesma amostra de solo proveniente do enchimento da parede exterior em tabique com o 

intuito de verificar se as condições atmosféricas agrestes que sucederam no decorrer do 

primeiro ensaio térmico influenciaram o desempenho térmico da amostra. 

Tabela 5.3.1 - Resultados obtidos nos ensaios térmicos da amostra de solo proveniente do enchimento da parede 

exterior em tabique. 

Designação 

Coeficiente de transmissão térmica 

“in situ” 

(W/m
2º

C) 

Condutibilidade térmica 

(W/mºC) 

 

1º Ensaio térmico 3.54 0.5334 

2º Ensaio térmico 3.71 0.6006 

Através da Tabela 5.3.1, verificou-se que os resultados obtidos no primeiro ensaio térmico 

“in situ” são menores que os resultados obtidos no segundo ensaio térmico permitindo 
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concluir que o primeiro ensaio apresenta melhor comportamento térmico. Os resultados 

apresentados também permitem concluir que o aumento da humidade na amostra de solo 

melhorou o desempenho térmico o que na realidade isso não é comprovado, porque os 

estudos já efetuados indicam que aumento da humidade nos materiais diminui o seu 

desempenho térmico (1) o que permite concluir que os resultados obtidos no segundo ensaio 

térmico poderão não estar corretos, pois a ocorrência do problema referido anteriormente 

poderá ter influenciado os valores registados no decorrer do ensaio. 

5.3.5 Considerações finais 

O ensaio térmico para amostra de solo proveniente do enchimento da parede exterior em 

tabique foi repetido com o intuito de verificar se as condições atmosféricas sucedidas no 

decorrer do primeiro ensaio térmico influenciaram o desempenho térmico da amostra.  

No entanto, a repetição do ensaio térmico para amostra de solo não foi conclusiva, pois os 

resultados obtidos nesse ensaio foram desfavoráveis quando comparado com os resultados 

obtidos no primeiro ensaio térmico, porque o valor obtido para o coeficiente de transmissão 

térmica “in situ” do primeiro ensaio térmico é menor que o valor obtido para o segundo 

ensaio, correspondendo a 3.54 W/m
2ºC e a 3.71 W/m

2ºC, respetivamente. 

Segundo as condições atmosféricas sucedidas no decorrer do segundo ensaio térmico, os 

resultados obtidos deveriam ser menores que no primeiro ensaio partindo do princípio que a 

diminuição da humidade na amostra diminuiria o valor de coeficiente de transmissão térmica 

“in situ” o que não se verificou, pois o valor obtido para o coeficiente de transmissão térmica 

“in situ” do primeiro ensaio térmico é menor que o valor obtido para o segundo ensaio, 

correspondendo a 3.54 W/m
2ºC e a 3.71 W/m

2ºC, respetivamente, por isso repetição do ensaio 

térmico para amostra de solo não foi conclusiva, assim sendo dever-se-ia repetir novamente o 

ensaio térmico por forma a confirmar o resultado obtido no segundo ensaio.  

  



SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS DE REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES DE TABIQUE: COMPORTAMENTO TÉRMICO 

164 

5.4 Desempenho térmico da palha 

5.4.1 Objetivos 

Nesta secção pretende-se: 

 Determinar o coeficiente de transmissão térmica “in situ ” da palha; 

 Determinar o valor da condutibilidade térmica da palha; 

 Comparar o valor do coeficiente de transmissão térmica “in situ” da palha com o valor do 

coeficiente de transmissão térmica “in situ” obtido para a amostra de enchimento da 

parede exterior de tabique com o intuito de aferir o melhoramento térmico com a 

introdução da palha. 

5.4.2 Introdução 

Na atualidade, a palha já é um material bastante utilizado na construção ecológica e na 

construção em terra através de fardos de palha, sendo amplamente utilizada em países como 

Estados Unidos e mais recentemente em países como Alemanha, Suíça, Bélgica, Inglaterra e 

Áustria [29, 30]. 

 
Figura 5.4.1 - Construção em fardos de palha, Portugal 

[29]. 

 
Figura 5.4.2 - Construção em fardos de palha, 

Alemanha [30]. 

Este trabalho de investigação tem como objetivo principal aferir qual a função da palha 

quando introduzida na argamassa terrosa do enchimento das paredes exteriores em tabique e 

supõe-se que uma das funções principais da palha é o melhorar termicamente este tipo de 

elemento construtivo então é fundamental verificar qual o seu desempenho térmico, pois hoje 

em dia é fulcral o conforto térmico e eficiência energética de um edifício. 

Atualmente existem estudos acerca da capacidade térmica da construção em fardos de palha, 

no entanto os valores de condutibilidade térmica obtidos são varáveis, por exemplo, a 
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Alemanha e a Áustria apresentam valores oficiais de condutibilidade térmica da palha de 

0,045 W/mK [29], enquanto Goodhew e Griffiths descobriu que o valor da condutibilidade 

térmica da palha é de 0.067 W/mK [30]. Os valores apresentados anteriormente não 

especificam o tipo de palha, no entanto os valores de condutibilidade térmica apresentados em 

[31] especificam que os valores referentes à palha do trigo e à palha da cevada variam entre 

0.0414 - 0.0486 W/mK e 0.0353 - 0.0539 W/mK, concluindo que a palha de trigo tem menor 

variação de condutibilidade térmica quando comparada com a palha de cevada. 

Nesse sentido, é importante determinar o coeficiente de transmissão térmica “in situ” da 

palha para aferir se tem um comportamento térmico favorável ao melhoramento do conforto 

térmico do edifício. 

5.4.3 Preparação da amostra 

Para efetuar o ensaio térmico para determinação do coeficiente de transmissão térmica da 

palha procedeu-se previamente à execução de uma amostra de palha que apresentasse uma 

forma compacta que pudesse garantir a colocação do sistema de medição de fluxos calor, 

assim sendo construiu-se um fardo de palha em menor dimensão com o intuito de inserir num 

vão de janela situado na parede a norte da sala de célula térmica dos Laboratórios de 

Engenharia Civil da UTAD. 

A construção do fardo de palha consistiu em separar uma porção de um fardo de palha 

formado por enfardadeira (Figura 5.4.3) com dimensão 0.99 m x 0.50 m x 0.36 m 

(comprimento x largura x espessura) e compactar essa porção de forma a constituir um fardo 

de palha com menor dimensão que o vão de janela da célula térmica cuja dimensão 

corresponde a 0.74 m x 0.64 m (comprimento x altura), assim sendo as dimensões do frado de 

palha construído correspondem a 0.50 m x 0.40 m x 0.24 m (comprimento x largura x 

espessura) apresentando uma densidade de 79.26 kg/m
3
, Figura 5.4.4. De referir que a 

orientação das palhas no fardo de palha construído para o ensaio é diferente do fardo de palha 

formado pela enfardadeira, por isso não se sabe se a orientação da palha poderá influenciar a 

transmissão de calor e ainda mencionar que o fardo de palha é constituído por palha de 

centeio colhida no ano 2013. 
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Figura 5.4.3 - Fardo de palha formado pela enfardadeira. 

 
Figura 5.4.4 - Fardo de palha construído 

manualmente. 

Apos a execução do fardo de palha, este foi colocado no vão de janela da sala de célula 

térmica situada no Laboratório de Física dos Edifícios da UTAD, sendo vedada com espuma 

de poliuretano com o intuito de impedir perdas de calor para o exterior tal como se pode 

observar pela Figura 5.4.5. 

 
a) Vista interior. 

  
b) Vista exterior. 

Figura 5.4.5 - Aplicação do fardo de palha no vão da janela. 

Em seguida foi colocado o sistema de medição de fluxos de calor com ajuda de fita adesiva e 

pioneses com o intuito de suportar os equipamentos como mencionado nos capítulos 

anteriores, Figura 5.4.6. 

 
Figura 5.4.6 - Amostra de palha com aplicação do sistema de medição de fluxos. 

5.4.4 Análise de resultados 

O ensaio térmico para a determinação do coeficiente de transmissão térmica “in situ” da 

palha foi realizada no mesmo período de tempo do ensaio de determinação do coeficiente de 

transmissão térmica “in situ” da amostra de solo proveniente do enchimento das paredes 
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exteriores em tabique, por isso a análise das temperaturas do ambientes interior e do ambiente 

exterior é igual à descrita no capítulo anterior. 

Nesse sentido, o ensaio teve início no dia 21 de Março de 2014, pelas 20h40m. e terminou no 

dia 4 de Abril de 2014, pelas 17h10m. De referir que durante este período de ensaio o tempo 

esteve chuvoso e com humidade relativa exterior elevada. 

Através da análise da Figura 5.2.11, verificou-se que no decorrer do ensaio existiu variação 

dos fluxos de calor entre valores positivos e negativos o que se significa que existiu inversão 

dos fluxos de calor, isto é a transmissão dos fluxos de calor passou a ser efetuado do exterior 

para o interior. Esta situação verificou-se com maior incidência nos períodos do dia 23 de 

Março de 2014 pelas 21h10m. até ao dia 24 de Março de 2014 pelas 4h, do dia 24 de Março 

de 2014 pelas 19h30m. até ao dia 25 de Março de 2014 pelas 8h50m., do dia 1 de Abril de 

2014 pelas 2h50m. até 20h30m. Esses períodos foram essencialmente chuvosos com ventos 

moderados ou fortes, soprando temporariamente no quadrante noroeste de acordo com o 

referido por [64, 65] o que pode justificar a inversão do fluxo de calor, pois poderá ter 

existido entrada de ar exterior pelos vazios da palha criados pela sua secção oca devido à 

pressão exercida pelo vento na amostra aquando da incidência do vento no quadrante em que 

estava inserida fachada em que foi colocada a amostra. De referir que os dias mencionados 

anteriormente em que existiu inversão de fluxos de calor foram dias de tempestade, porque 

durante esses períodos existiu trovoadas, chuvas fortes e rajadas de vento estão em alerta 

amarelo esta zona do país.  

Pela análise do gráfico da Figura 5.2.11, observa-se que os fluxos de calor não têm 

comportamento uniforme no decorrer do ensaio, pois os picos máximos e mínimos dos 

valores do fluxo de calor são atingidos de forma aleatória sem que exista correlação com a 

temperatura exterior, porque por vezes quanto menor é amplitude térmica entre a temperatura 

interior e exterior maior é fluxo de calor, como se pode observar pela indicação da seta de cor 

cinzenta clara na Figura 5.2.11. No entanto, também se pode observar na Figura 5.2.11 que 

quando menor a amplitude térmica entre a temperatura interior e exterior menor o fluxo de 

calor, como indicado pela seta de cor cinzenta escura. De referir que pela análise do gráfico 

da Figura 5.2.11, ainda se verifica que na maioria das vezes quanto maior amplitude térmica 

entre a temperatura interior e exterior maior o fluxo de calor, como indicado pela seta de cor 

preta. 
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Através do gráfico da Figura 5.2.11, verifica-se que entre o dia 25 de Março de 2014 pelas 9h 

e o dia 26 de Março de 2014 pelas 3h50m. foi o maior período em que ocorreu maior 

transmissão de calor para o exterior. 

Os valores de fluxo de calor obtidos através do HF1, q1(n), (média horária dos valores de 

fluxo de calor medidos de 10 em 10 minutos) situaram-se no intervalo de -4.190 W/m
2
 

a 66.98 W/m
2
, e para os valores de HF2, q2(n) os valores situaram-se entre os -4.18 W/m

2
 e 

os 55.03 W/m
2
. De referir que a média dos valores dos fluxos de calor em ambos 

termofluxímetros é relativamente baixa, correspondendo a 11.576 W/m
2
 . 

No seguimento da análise do gráfico da Figura 5.2.11, verifica-se ainda que os 

termofluxímetros foram colocados em zonas de homogeneidade idêntica, pois os valores 

obtidos dos termofluxímetros são semelhantes chegando a sobrepor-se na maior parte do 

período de ensaio, observando apenas a diferença de valores quando o fluxo de calor atinge 

valores mais elevados. 

 
Figura 5.4.7 - Temperatura interior (Ti (n)), temperatura exterior (Te (n)) e do fluxo de calor (q1 (n), q2 (n)) no 

período de 21.03.2014 a 4.04.2014. 

No gráfico da Figura 5.2.12, são apresentados os dados referentes à variação de U1 e U2 

durante o período de ensaios. Estes parâmetros representam os coeficientes de transmissão 
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térmica calculados utilizando os valores de fluxo de calor medidos “in situ” q1,10(n) e q2,10(n), 

respetivamente, a partir do 5º dia de ensaio, como referido anteriormente. 

Através da Figura 5.2.12, observar-se que os valores de U variaram no decorrer do ensaio de 

forma significativa, por isso para facilitar a análise dividiu-se o gráfico em quatro fases, sendo 

a primeira e quarta fase caracterizada pela pouca variação de valores, enquanto a segunda e 

terceira fase são caracterizadas pela variação significativa dos valores de U. Essa variação do 

valores pode ser justificada pela influência das condições atmosféricas registadas no decorrer 

do ensaio, tal como foi especificado anteriormente. 

 
Figura 5.4.8 - Valor do coeficiente de transmissão térmica da palha de centeio. 

Com base nos valores obtidos a partir do gráfico apresentado na Figura 5.2.12 elaborou-se a 

Tabela 4.8.2 de forma a compreender como variava o valor de U1 e U2, sendo essa variação 

apresentada em percentagem. 

Tabela 5.4.1 - Variação do valor do coeficiente de transmissão térmica no decorrer do ensaio. 

Fase Data 
Duração 

(dias) 

U1 

(W/m
2º

C ) 

Variação 

 (%) 

U2 

(W/m
2º

C ) 

Variação  

(%) 

1ª 

26-03-2014 21h00min 

até                                         

27-03-2014  21h00min 

1 
0.48 

4.68% 
0.35 

6.88% 
0.50 0.38 

2ª 

27-03-2014  21h00min 

até                                           

30-03-2014  13h00min 

3 
0.50 

53.08% 
0.38 

56.57% 
1.07 0.87 

3ª 

30-03-2014  13h00min 

até                                                                   

02-04-2014  21h00min 

3 
1.07 

-33.60% 
0.87 

-26.99% 
0.80 0.69 

4ª 

02-04-2014  21h00min 

até                                              

04-04-2014  17h00min 

2 
0.80 

-6.67% 
0.69 

-7.20% 
0.75 0.64 
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Através da análise da Tabela 4.8.2 e do gráfico da Figura 5.2.12 verificou-se que na primeira 

fase os valores de U apresentados eram relativamente baixos dando indicio que a amostra de 

palha teria um bom desempenho térmico, no entanto os valores de U foram aumentando 

drasticamente, a segunda fase, para depois tornar a estabilizar na terceira e quarta fase, esta 

situação não é normal acontecer, por isso deduz que essa ocorrência deve-se ao facto de o 

ensaio ter decorrido durante um período de condições atmosféricas gravosas. 

Desse modo, pensa-se que o valor do coeficiente de transmissão térmica “in situ” da palha 

mais próximo da realidade seria obtido através dos valores de U obtidos na primeira fase, pois 

durante essa fase as condições atmosféricas registadas foram de céu limpo com baixa 

humidade relativa. Pela Tabela 4.8.2 verifica-se que esta fase tem uma variação de valores de 

U1 e U2 entre 4.68% e 6.88%, respetivamente. 

A terceira fase é caracterizada pelo aumento significativos dos valores de U1 e U2 

correspondendo a 53.08% e 56.57%, respetivamente, deduzindo-se que esta ocorrência 

deve-se ao facto de nesse período as condições atmosféricas se terem agravado ocorrendo 

chuva e vento moderado ou forte que aumentaram o teor de humidade na amostra de palha, tal 

como mencionado anteriormente. Deste modo, pode-se concluir que o aumento da humidade 

na amostra de palha agravou os valores de U e consequentemente provocou a diminuição do 

desempenho térmico, assim sendo deve-se ter atenção à localização da palha aquando da 

construção com o intuito de evitar a exposição da palha à humidade. 

A partir da terceira fase os valores de U tendem a estabilizar podendo deduzir que começou a 

existir a secagem da palha, pois nesta fase começaram a melhorar as condições atmosféricas. 

Nesse sentido deduz-se que a secagem da palha após um período de contacto com a água 

tende a aproximar as propriedades iniciais no que diz respeito ao desempenho térmico. 

Nesse sentido achou-se importante determinar o valor do coeficiente de transmissão térmica 

“in situ” da amostra de palha para os diferentes estados, no decorrer do ensaio, por isso 

efetuou-se a seguinte Tabela 5.4.2 com base na Expressão 4.6.  
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Tabela 5.4.2 - Valores dos coeficientes de transmissão térmica “in situ” da palha nos diversos 

estados. 

Fase 1ª 2ª 3ª 4ª 

U1 

(W/m
2º

C ) 
0.47 1.06 0.83 0.77 

U2 

(W/m
2º

C ) 
0.35 0.86 0.71 0.65 

U(n) 

(W/m
2º

C ) 
0.41 0.96 0.77 0.71 

Com base na análise da Tabela 5.4.2, verifica-se, como era de esperar, que na primeira fase o 

valor de U “in situ” era menor do que nas restantes, correspondendo a 0.41 W/m
2º

C, 

enquanto na segunda fase, período em que ocorreu o contacto da palha com a água da chuva, 

obteve-se o maior valor de U “in situ” correspondendo a 0.96 W/m
2º

C. 

Através da Tabela 5.4.2, pode-se ainda concluir que o valor de U da palha pode variar entre 

0.41 W/m
2º

C e 0.96 W/m
2º

C em casos extremos, isto é, quando a palha está completamente 

seca ou em contacto com a água. 

Em seguida, procedeu-se à determinação do valor da resistência térmica da amostra de palha 

de centeio através da Expressão 4.8, sabendo previamente que o valor do coeficiente de 

transmissão térmica “in situ” da palha e o valor resistência térmica superficial interior e 

exterior são de 0.13 m
2º

C/W e 0.04 m
2º

C/W, respetivamente, assim sendo o valor obtido foi 

de 2.269 m
2º

C/W. De referir que o valor de U utilizado para efetuar os cálculos foi o valor de 

U obtido na primeira fase, correspondente 0.41 W/m
2º

C. 

Através do valor da resistência térmica superficial da amostra de palha de centeio 

determinou-se o valor da condutibilidade térmica da palha pela Expressão 4.7 que 

corresponde a 0.1057 W/mºC, aproximadamente. 

Na Tabela 5.2.1 são apresentados valores que caracterizam termicamente a amostra. 

Tabela 5.4.3 - Resumo dos valores obtidos. 

Material 
e 

(m) 

λ 

(W/m°C) 

R 

(m²°C/W) 

U 

(W/m²°C) 

Sentido do fluxo horizontal, exterior (Rse) - - 0.0400 25.000 

Fardo de palha 0.24 0.1057 2.269 0.4407 

Sentido do fluxo horizontal, interior (Rsi) - - 0.1300 7.6923 

U 0.41 



SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS DE REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES DE TABIQUE: COMPORTAMENTO TÉRMICO 

172 

De acordo com os valores apresentados Tabela 5.2.1, o valor da condutibilidade térmica da 

palha de centeio é de 0.1057 W/mºC o que apresenta valor superior aos referidos pela 

bibliografia, pois os valores propostos pela bibliografia [29 - 30] variam entre 0.045 W/mK e 

0.067 W/mK, assim sendo devem realizar-se mais ensaios com o intuito de aferir se os 

valores de U obtidos irão convergir para o valor obtido neste ensaio ou se irão aproximar dos 

valores obtidos na bibliografia. De referir que o valor do coeficiente de transmissão térmica 

“in situ” da palha pode variar consoante as características da palha ensaiada. 

5.4.5 Considerações finais 

De acordo com resultados obtidos verificou-se que a humidade na palha interfere gravemente 

no seu desempenho térmico, correspondendo a mais do dobro do valor de U da palha seca, 

pois os valores do coeficiente de transmissão térmica “in situ” da palha seca e após o 

contacto com a água são de 0.41 W/m
2º

C e 0.96 W/m
2º

C. 

Através da análise de resultados verificou-se que a secagem da palha apos o contato com a 

água pode restituir as propriedades térmicas, pois o valor do coeficiente de transmissão 

térmica foi diminuindo após o período de contacto com a palha, correspondendo ao valor de 

0.71 W/m
2º

C. No entanto, não se sabe com certeza se a palha adquire as propriedades iniciais, 

pois o período de ensaio não foi suficiente para permitir a total secagem da palha, por isso 

torna-se importante em trabalhos futuros aprofundar esta questão. 

De realçar que a realização de novos ensaios térmicos em amostras de palha deverá ser 

efetuada em ambiente que não exista diferenças de pressão nas faces. 
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5.5 Desempenho térmico da palha - Repetição 

5.5.1 Objetivos 

Nesta secção pretende-se: 

 Determinar o coeficiente de transmissão térmica “in situ ” da palha; 

 Determinar o valor da condutibilidade térmica da palha; 

 Comparar o valor do coeficiente de transmissão térmica “in situ” da palha com o valor do 

coeficiente de transmissão térmica “in situ” da palha no ensaio anterior. 

5.5.2 Introdução 

Nesta secção serão indicados os resultados da repetição do ensaio térmico para a 

determinação do coeficiente de transmissão térmica “in situ” da palha com o intuito de 

verificar qual o valor do coeficiente de transmissão térmica “in situ” da palha sem 

interferência da humidade e confirmar se os resultados obtidos no ensaio anterior são 

realistas. 

Desse modo, procedeu-se à repetição do ensaio térmico da amostra de palha efetuando o 

mesmo procedimento de ensaio descrito na secção 5.4.3. 

5.5.3 Procedimento de ensaio 

Como mencionado anteriormente, este ensaio térmico foi repetido com o intuito de 

determinar o valor do coeficiente de transmissão térmica “in situ” da palha sem estar em 

contacto com água da chuva, para isso foi necessário efetuar uma nova amostra a partir do 

mesmo fardo de palha para garantir que as características da palha eram semelhantes. 

Nesse sentido, efetuou-se uma nova amostra de palha com base no procedimento anterior, 

cujas dimensões da amostra de palha construída corresponde 0.50 m x 0.40 m x 0.26 m 

(comprimento x largura x espessura) apresentando uma densidade de 78.97 kg/m
3
, 

Figura 5.5.1. 

Nesse sentido, o procedimento do ensaio foi semelhante ao realizado na secção 5.4.3. que 

consiste na aplicação da amostra de solo no vão da janela da sala de célula térmica do 
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Laboratório de Física de Edifícios, sendo posteriormente vedada com espuma poliuretano, 

para que não existisse trocas diretas de calor entre o interior e o exterior, Figura 5.5.1. 

 
a) Vista interior. 

 
b) Vista exterior. 

Figura 5.5.1 - Amostra de palha - Ensaio de repetição. 

5.5.4 Análise de resultados 

A repetição do ensaio térmico para amostra de palha ocorreu no mesmo período do segundo 

ensaio térmico realizado para a amostra de solo proveniente do enchimento da parede exterior 

em tabique do edifício em estudo, assim sendo a análise das temperaturas interiores e exterior 

é igual à descrita na secção 5.3.4. 

Nesse sentido, a repetição do ensaio térmico da amostra de palha teve início no dia 6 de Maio 

2014, pelas 12h10m., a temperatura interior era de 21.7 ºC, a humidade relativa interior de 

51.5 % e a temperatura exterior de 21.30 ºC com conclusão no dia no dia 15 de Maio de 2014, 

pelas 8h, a temperatura interior era de 38.3ºC, correspondendo a uma humidade relativa de 

27.4 % e a temperatura exterior era de 16.6 ºC, Figura 5.3.2. 

Através da observação do gráfico da Figura 5.3.2, verificou-se que existem valores de fluxos 

de calor negativos o que indica que no decorrer do ensaio existiu inversão de fluxos durante 

breves momentos, esse fenómeno pode ser justificado pela incidência de vento moderado ou 

forte na amostra de palha tal como indicado em [66]. 

Pela análise do gráfico da Figura 5.3.2, verificou-se que entre o dia 12 de Maio de 2014 pelas 

19h50min e o dia 13 de Maio de 2014 pelas 9h existiu o pico com maior valor de fluxo de 

calor transmitido durante o ensaio que corresponde no caso dos termofluxímetros HF1 e HF2 

ao valor de 61.39 W/m
2
 e 45.24 W/m

2
, respetivamente. Este fenómeno também ocorreu no 

ensaio anterior, no entanto ainda não se percebeu qual a razão para ocorrência deste 

fenómeno. 

No gráfico da Figura 5.3.2, ainda se verifica que a maioria dos picos de maior fluxo de calor é 

atingida quando ocorrem as maiores e menores amplitudes térmicas. De realçar que os valores 
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de fluxos não são elevados variando na sua maioria entre -3.87 W/m
2
 e 16.86 W/m

2
, 

excetuando o período mencionado no parágrafo anterior. 

Os valores de fluxo de calor obtidos através do HF1, q1(n), (média horária dos valores de 

fluxo de calor medidos de 10 em 10 minutos) situaram-se no intervalo de -3.97 W/m
2
 

a 61.39 W/m
2
, e para os valores de HF2, q2(n) os valores situaram-se entre os -3.87 W/m

2
 e 

os 45.24 W/m
2
. De referir que os valores de fluxos de calor através do HF1 e HF2 são muito 

próximos por isso depreende-se que os termofluxímetros foram colocados numa zona 

homogénea com características semelhantes. 

 
Figura 5.5.2 - Temperatura interior (Ti (n)), temperatura exterior (Te (n)) e do fluxo de calor (q1 (n), q2 (n)) no 

período de 6.05.2014 a 15.05.2014. 

No gráfico da Figura 5.3.3, são apresentados os dados referentes à variação de U1 e U2 

durante o período de ensaios. Estes parâmetros representam os coeficientes de transmissão 

térmica calculados utilizando os valores de fluxo de calor medidos “in situ” q1,10(n) e q2,10(n), 

respetivamente, a partir do 5º dia de ensaio, como referido anteriormente. 

Através da análise da Figura 5.3.3, verificou-se que existiu uma variação nos valores de fluxo 

de calor entre o dia 12 de Maio de 2014 e 13 de Maio de 2014 devido a variação dos fluxos de 
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calor nesse período, tal como mencionado anteriormente, sendo observado que antes e após 

dessa variação, os valores do fluxo de calor mantiveram-se praticamente constantes. De 

referir ainda que existiu uma troca de valores do fluxo de calor em relação à posição do 

valores de U1 e U2, pois inicialmente os valores de U2 eram superiores aos valores de U1 que 

no entanto passaram a ser superiores aos valores de U2 após o dia 13 de Maio de 2014. 

Inicialmente, os valores de U1 e U2 variam entre 0.13 W/m
2º

C e 0.18 W/m
2º

C e entre 

0.15 W/m
2º

C e 0.20 W/m
2º

C, respetivamente, enquanto na segunda fase de U1 e U2 variam 

entre 0.31 W/m
2º

C e 0.33 W/m
2º

C e entre 0.26 W/m
2º

C e 0.28 W/m
2º

C. 

 
Figura 5.5.3 - Valor do coeficiente de transmissão térmica da palha de centeio - repetição. 

A partir dos dados do gráfico da Figura 5.3.3, calcula-se o valor de U o solo proveniente do 

enchimento da parede exterior em tabique aplicando a Expressão 4.6. Após efetuados os 

cálculos, o valor resultante é: 

U = 0.31W/m2oC  

No entanto, o valor do coeficiente de transmissão térmica “in situ” mais próximo da realidade 

será o obtido pelos valores de U1 e U2 registado na primeira fase, porque na segunda fase 

existiu um aumento dos fluxos de calor o que modificou a tendência dos valores de U1 e U2, 

como descrito anteriormente. 

Neste sentido, o valor de coeficiente de transmissão térmica “in situ” foi obtido com base no 

procedimento de cálculo anterior, correspondendo ao valor de 0.16 W/m
2º

C. 

A Tabela 5.5.1 apresenta os valores dos coeficientes de transmissão térmica “in situ” da palha 

obtidos nas duas fases do ensaio.  
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Tabela 5.5.1 - Valores dos coeficientes de transmissão térmica “in situ” da palha obtidos neste ensaio. 

 1ª Fase 2ª Fase 

Coeficiente de transmissão térmica 

“in situ” 

(W/m
2º

C ) 

0.16 0.31 

Através da análise da Tabela 5.5.1 verifica-se que o valor de U obtido na segunda fase é 

aproximadamente o dobro do valor de U obtido na primeira fase o que permite confirmar que 

o aumento do fluxo de calor no dia 13 de Maio de 2014 interferiu nos valores de U.  

Deste modo, realizou-se a Tabela 5.5.2 com os valores de U obtidos no ensaio térmico 

anterior de forma a comparar os resultados obtidos. 

Tabela 5.5.2 - Valores do coeficiente de transmissão térmica “in situ” da palha obtidos no primeiro ensaio em 

relação ao período de contacto com a água. 

Fase Antes Durante Após 

U(n) 

(W/m
2º

C ) 
0.41 0.96 0.71 

Com base nos valores de U apresentados na Tabela 5.5.2, verifica-se que o valor de U obtido 

neste ensaio é menor, aproximando-se do valor de U obtido no período anterior ao contacto da 

água da chuva com a amostra de palha durante o primeiro ensaio, o que confirma a hipótese 

levantada anteriormente na secção 5.4.4 em que o valor de U mais aproximado da realidade 

foi o obtido no período anterior do contacto da água da chuva com a amostra de palha. De 

referir que o valor do coeficiente de transmissão térmica “in situ” obtido para a palha na 

primeira fase deste ensaio é inferior ao menor valor de U obtido no primeiro ensaio em cerca 

60.98%.  

Em seguida, procedeu-se à determinação do valor da resistência térmica da amostra de palha 

de centeio através da Expressão 4.8, sabendo previamente que o valor do coeficiente de 

transmissão térmica “in situ” da palha e o valor resistência térmica superficial interior e 

exterior são 0.13 m
2º

C /W e 0.04 m
2º

C /W, respetivamente, assim sendo o valor obtido foi de 

6.08 m
2º

C /W.  

Através do valor da resistência térmica superficial da amostra de palha determinou-se o valor 

da condutibilidade térmica da palha pela Expressão 4.7 que corresponde a 0.0428 W/mºC, 

aproximadamente. 

Na Tabela 5.5.3 são apresentados valores que caracterizam termicamente a amostra. 
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Tabela 5.5.3 - Resumo dos valores obtidos. 

Material 
e 

(m) 

λ 

(W/mºC) 

R 

(m²ºC/W) 

U 

(W/m²ºC) 

Sentido do fluxo horizontal, exterior (Rse) - - 0.0400 25.000 

Fardo de palha 0.26 0.0428 6.0805 0.1645 

Sentido do fluxo horizontal, interior (Rsi) - - 0.1300 7.6923 

U 0.16 

Através dos resultados obtidos, efetuou-se a Tabela 5.5.4 onde são apresentados os valores 

dos coeficientes de transmissão térmica “in situ” e das respetivas condutibilidades térmicas 

da palha obtidas em ambos os ensaios térmicos. 

Tabela 5.5.4 - Resultados obtidos nos ensaios térmicos da amostra de palha. 

Designação 

Coeficiente de transmissão térmica 

“in situ” 

(W/m
2º

C ) 

Condutibilidade térmica 

(W/mºC ) 

1º Ensaio térmico 0.41 0.1057 

2º Ensaio térmico 0.16 0.0428 

De acordo com os valores apresentados Tabela 5.5.4, o valor da condutibilidade térmica da 

palha de centeio neste ensaio é menor que o valor de condutibilidade determinado no primeiro 

ensaio em cerca de 59.555%, verificando-se ainda que o valor de condutibilidade térmica da 

palha determinado neste ensaio é próximo do menor valor de condutibilidade térmica da palha 

referido na bibliografia [29 - 30] cujo valor da condutibilidade térmica da palha varia entre 

0.045 W/mK e 0.067 W/mK. 

Deste modo, pode-se concluir que o valor de condutibilidade térmica da palha neste ensaio se 

aproxima dos valores de isolamentos térmicos referenciados no ITE 50 [53]. 

5.5.5 Considerações finais 

Através dos resultados obtidos neste ensaio térmico da amostra de palha pode-se concluir que 

a humidade na palha afeta gravemente o desempenho térmico, por isso é essencial a 

determinar qual a localização da palha na construção de modo a evitar o contacto com água. 

A utilização da palha na construção poderá ser uma boa opção na reabilitação de edifícios e 

na diminuição da produção de dióxido de carbono na construção moderna de edifícios, pois é 

um material natural e biodegradável com características para ser um bom isolamento térmico 

devido à baixa condutibilidade térmica e também ao baixo custo de execução e aplicação em 

obra. 
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O valor de coeficiente de transmissão térmica “in situ” da palha de centeio obtido neste 

ensaio foi de 0.16 W/m
2º

C, correspondendo ao valor de condutibilidade térmica da palha de 

0.0428 W/mºC. Este valor de condutibilidade térmica é o mais próximo dos valores 

referenciados na bibliografia. 
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5.6 Desempenho térmico das amostras de enchimento fabricadas com material de 

enchimento recolhido das paredes em tabique do edifício em estudo 

5.6.1 Objetivos 

Nesta secção pretende-se: 

 Determinar o coeficiente de transmissão térmica “in situ ” das amostras de enchimento 

com 1% de palha fabricadas em laboratório; 

 Determinar o valor da condutibilidade térmica das amostras de enchimento com 1% de 

palha fabricadas em laboratório; 

 Comparar o valor do coeficiente de transmissão térmica “in situ” das amostras de 

enchimento com 1% de palha fabricadas em laboratório. 

5.6.2 Introdução 

O estudo térmico das amostras de enchimento fabricadas em laboratório é de extrema 

importância para comparar com os resultados obtidos para a amostra de material de 

enchimento recolhido das paredes em tabique do edifício em estudo.  

A realização do ensaio térmico nestas amostras também permitiu verificar se amostras com a 

mesma percentagem de palha possui um comportamento térmico idêntico. 

Neste sentido, procedeu-se à realização do ensaio térmico com base nos procedimentos 

realizados anteriormente para a realização deste tipo de ensaio. De salientar que as dimensões 

das amostras também poderão influenciar os resultados obtidos, pois é uma amostra pouco 

representativa quando comparada com a dimensão de uma parede.  

5.6.3 Preparação do ensaio 

Este ensaio térmico será realizado nas amostras constituídas por solo proveniente do 

enchimento das paredes exteriores em tabique do edifício em estudo e palha nova por forma a 

avaliar se o comportamento térmico é semelhante ao comportamento da amostra real de 

enchimento descrito no capítulo anterior. 

Para efetuar este ensaio térmico, foi necessário colocar as amostras no vão situado a norte da 

sala da célula térmica do Laboratório de Física de Edifícios da UTAD envolvida em 
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poliestireno expandido (EPS) e aplicada com espuma poliuretano, tal como indica a 

Figura 5.6.1.De referir que são amostras com dimensões reduzidas por isso cada 

termofluxímetro obterá um valor de coeficiente de transmissão térmica “in situ”. 

 
a) Vista interior. 

 
b) Vista exterior. 

Figura 5.6.1 - Amostra com 1% de Palha. 

5.6.4 Análise de resultados 

O ensaio teve início no dia 10 de Abril de 2014, pelas 21h30m, a temperatura interior era de 

31.3 ºC, a humidade relativa interior de 45.9% e a temperatura exterior de 17.2 ºC.  

O ensaio terminou no dia 2 de Maio de 2014, pelas 10h, a temperatura interior era de 36.6ºC, 

correspondendo a uma humidade relativa de 32.7 % e a temperatura exterior era de 11.3 ºC. 

Através da observação do gráfico da Figura 5.6.2, verificou-se que a temperatura interior, 

Ti10, correspondente a medições efetuadas de 10 em 10 minutos, oscilou entre 31.3 ºC e 

39.1 ºC, correspondendo à amplitude térmica de 7.8 ºC. Esta variação de temperatura poderá 

ter ocorrido devido à ocorreu a variação da temperatura exterior. 

Na Figura 5.6.2, também se observou que existiu variação de temperatura interior com 

amplitude aproximada de 3 ºC. Esta variação ocorreu durante três períodos no decorrer do 

ensaio tal como indicado pelas setas de cor cinzenta na Figura 5.6.2. 

No seguimento, a temperatura exterior, Te10, correspondendo às medições realizadas de 10 

em 10 minutos, oscilou entre 6.2 ºC e 26.5 ºC, originando uma amplitude térmica de 20.3 ºC. 

No que diz respeito à temperatura exterior, esta variou durante o dia, ocorrendo o registo do 

valor da temperatura mais elevada, na maioria dos dias de ensaio, à noite e o valor da 

temperatura menor durante a tarde.   

A temperatura média horaria interior, Tih(n), (média aritmética das temperaturas interiores de 

10 em 10 minutos durante a hora (n)) é de 36.11 ºC, enquanto o valor da temperatura média 
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horaria exterior, Teh(n),(média aritmética das temperaturas exteriores de 10 em 10 minutos de 

10 em 10 minutos durante a hora (n)) é de 14.9 ºC, correspondendo a uma diferença 

de 21.12 ºC. 

Os valores de fluxo de calor obtidos através do HF1, q1(n), (média horária dos valores de 

fluxo de calor medidos de 10 em 10 minutos) situaram-se no intervalo de -5.55 W/m
2
 

a 47.65 W/m
2
 e para os valores de HF2, q2(n) os valores situaram-se entre os 0.53 W/m

2
 e os 

28.40 W/m
2
.  

Através da analise do gráfico da Figura 5.6.2, verifica-se que no último dia de ensaio existiu 

inversão de fluxo de calor na amostra (1), pois o valor registado para o fluxo de calor passou a 

ser negativo o que indica que a transmissão de calor passou a ser do exterior para o interior. 

Esta situação pode ser justificada pela incidência de vento no quadrante da fachada em que 

está inserida a amostra ensaiada, que devido a pressão exercida na superfície exterior inverte o 

fluxo de calor, pois existe entrada de ar exterior pelos vazios criados pela palha, tal como 

referido na secção 5.4.4. No que diz respeito à amostra (2) não existe inversão de fluxo de 

calor o que pode indicar que essa amostra não teria vazios em contacto com o exterior. 

Na Figura 5.6.2, ainda se verifica em ambas amostras, que na maior parte do período do 

ensaio, quanto menor a amplitude térmica entre a temperatura interior e exterior maior, maior 

é o valor do fluxo de calor e vice-versa. De referir que a amostra (2) tem os valores de fluxos 

de calor superior aos valores de amostra (1) durante todo o período de ensaio. 
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Figura 5.6.2 - Temperatura interior (Ti (n)), temperatura exterior (Te (n)) e do fluxo de calor, q1(n), no período 

de 10.04.2014 a 2.05.2014. 

No gráfico da Figura 5.6.3, são apresentados os dados referentes à variação de U1 durante o 

período de ensaio devido ao referido anteriormente. Estes parâmetros representam os 

coeficientes de transmissão térmica calculados utilizando os valores de fluxo de calor 

medidos “in situ” q1,10(n) , a partir do 5º dia de ensaio, como referido anteriormente. 

Na Figura 5.6.3, são apresentadas diversas fases que apresentam a variação dos valores de U 

no decorrer do ensaio. O gráfico da Figura 5.6.3, apresenta essencialmente 8 fases, das quais 

quatro são variações negativas e positivas. 

 
Figura 5.6.3 - Valor do coeficiente de transmissão térmica da amostra (1) com 1% de Palha. 
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Com base nos valores obtidos a partir do gráfico apresentado na Figura 5.6.3 construi-se a 

Tabela 5.6.1 de forma a compreender como variava o valor de U1, sendo essa variação 

apresentada em percentagem. 

Tabela 5.6.1 - Variação do valor do coeficiente de transmissão térmica no decorrer do ensaio. 

Fase Data  
Duração 

(dias) 

U1 

(W/m²°C) 
Variação (%) 

1ª 

15-04-2014  16h30min 

até                               

18-04-2014  23h30min 

3 
1.44 

-11.11% 
1.28 

2ª 

18-04-2014  23h30min  

até                                   

21-04-2014  16h30min 

4 
1.28 

12.33% 
1.46 

3ª 

21-04-2014  16h30min  

até                                                                   

23-04-2014  7h30min 

1 
1.46 

-4.11% 
1.40 

4ª 

23-04-2014  7h30min  

até                                               

24-04-2014  0h30min 

1 
1.40 

4.76% 
1.47 

5ª 

24-04-2014  0h30min  

até                                                 

 27-04-2014  22h30min 

3 
1.47 

-15.65% 
1.24 

6ª 

27-04-2014  22h30min  

até 

29-04-2014  15h40min 

2 
1.24 

3.13% 
1.28 

7ª 

29-04-2014  15h40min  

até 

30-04-2014  1h40min 

1 
1.28 

-6.25% 
1.20 

8ª 

30-04-2014  17h30min  

até 

2-05-2014  0h30min 

2 
1.20 

7.69% 
1.30 

Através da análise da Tabela 5.6.1, verifica-se que na 1ª fase, 2ª fase, 5ª fase, 7ª fase e 8ª fase 

tem uma variação superior a 5%, enquanto as restantes fases apresentam menor variação, 

assim sendo o valor de U variou entre 1.20 W/m²°C e 1.47 W/m²°C. De referir que, as fases que 

apresentaram maior variação foi a 1ª fase e a 2ª fase, mas também existiu um período no dia 

30 de Abril de 2014 pelas 1h40m. e as17h30m. em que o valor de U se manteve constante, 

correspondendo ao valor de 1.20 W/m²°C. 

A partir dos dados do gráfico da Figura 5.6.3 calcula-se o valor de U para amostra (1) com 

1% de palha aplicando a Expressão 4.6. Após efetuados os cálculos, o valor resultante é: 

U = 1.20 W/m2 oC 

Em seguida, procedeu-se à determinação do valor da resistência térmica da amostra (1) com 

1% de palha através da Expressão 4.8, sabendo previamente que o valor do coeficiente de 

transmissão térmica “in situ” da amostra (1) com 1% de palha e o valor resistência térmica 
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superficial interior e exterior são 0.13m
2º

C/W e 0.04m
2º

C/W, respetivamente, assim sendo o 

valor obtido foi de 0.6633m
2º

C/W. 

Através do valor da resistência térmica superficial da amostra (1) com 1% de palha 

determinou-se o valor da condutibilidade térmica da amostra (1) com 1% de palha pela 

Expressão 4.7 que corresponde a 0.1508 W/mºC, aproximadamente. 

Na Tabela 5.6.2 são apresentados valores que caracterizam termicamente a amostra. 

Tabela 5.6.2 - Resumo dos valores obtidos. 

Material 
e 

(m) 

Λ 

(W/m°C) 

R 

(m²°C/W) 

U 

(W/m²°C) 

Sentido do fluxo horizontal, exterior (Rse) - - 0.0400 25.000 

Amostra (1) com 1% de palha 0.10 0.15080 0.6633 1.5076 

Sentido do fluxo horizontal, interior (Rsi) - - 0.1300 7.6923 

U 1.20 

Em seguida serão apresentados os dados referentes à variação de U2 durante o período de 

ensaio. Estes parâmetros representam os coeficientes de transmissão térmica calculados 

utilizando os valores de fluxo de calor medidos “in situ”, q2,10(n), respetivamente, a partir do 

5º dia de ensaio, como referido anteriormente. 

Na Figura 5.6.3, são apresentadas diversas fases que apresentam a variação dos valores de U 

no decorrer do ensaio. O gráfico da Figura 5.6.3, apresenta essencialmente 8 fases, das quais 

quatro são variações negativas e positivas. 

 
Figura 5.6.4 - Valor do coeficiente de transmissão térmica da amostra (2) com 1% de Palha. 

Com base nos valores obtidos a partir do gráfico apresentado na Figura 5.6.4 construi-se a 

Tabela 5.6.3 de forma a compreender como variava o valor de U2, sendo essa variação 

apresentada em percentagem. 
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Tabela 5.6.3 - Variação do valor do coeficiente de transmissão térmica no decorrer do ensaio. 

Fase Data  
Duração 

(dias) 

U2 

(W/m²°C) 

Variação 

(%) 

1ª 

15-04-2014  16h30min 

até                                         

18-04-2014  23h30min 

3 
1.62 

-8.64% 
1.48 

2ª 

18-04-2014  23h30min  

até                                           

21-04-2014  16h30min 

4 
1.48 

11.90% 
1.68 

3ª 

21-04-2014  16h30min  

até                                                                   

23-04-2014  7h30min 

1 
1.68 

-2.98% 
1.63 

4ª 

23-04-2014  7h30min  

até                                              

24-04-2014  0h30min 

1 
1.63 

1.81% 
1.66 

5ª 

24-04-2014  0h30min  

até                                                     

27-04-2014  22h30min 

3 
1.66 

-12.05% 
1.46 

6ª 

27-04-2014  22h30min  

até 

30-04-2014  0h10min 

2 
1.46 

2.67% 
1.50 

7ª 

30-04-2014  0h10min  

até 

30-04-2014  1h40min 

1 
1.50 

-6.67% 
1.40 

8ª 

30-04-2014  17h30min  

até 

2-05-2014  0h30min 

2 
1.40 

6.67% 
1.50 

Através da análise da Tabela 5.6.3, verifica-se que na 1ª fase, 2ª fase, 5ª fase, 7ª fase e 8ª fase 

tem uma variação superior a 5%, enquanto as restantes fases apresentam menor variação, 

assim sendo o valor de U variou entre 1.40 W/m²°C e 1.68 W/m²°C. De referir que, as fases que 

apresentaram maior variação foi a 2ª fase e a 5ª fase, mas também existiu um período no dia 

30 de Abril de 2014 pelas 1h40m. e as17h30m. em que o valor de U se manteve constante, 

correspondendo ao valor de 1.40 W/m²°C. 

A partir dos dados do gráfico da Figura 5.6.3 calcula-se o valor de U para amostra (2) com 

1% de palha aplicando a Expressão 4.6. Após efetuados os cálculos, o valor resultante é: 

U = 1.40 W/m2 oC 

Em seguida, procedeu-se à determinação do valor da resistência térmica da amostra (1) com 

1% de palha através da Expressão 4.8, sabendo previamente que o valor do coeficiente de 

transmissão térmica “in situ” da amostra (1) com 1% de palha e o valor resistência térmica 

superficial interior e exterior são 0.13m
2º

C/W e 0.04m
2º

C/W, respetivamente, assim sendo o 

valor obtido foi de 0.54429m
2º

C/W. 
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Através do valor da resistência térmica superficial da amostra (1) com 1% de palha 

determinou-se o valor da condutibilidade térmica da amostra (1) com 1% de palha pela 

Expressão 4.7 que corresponde a 0.1837 W/mºC, aproximadamente. 

Na Tabela 5.6.2 são apresentados valores que caracterizam termicamente a amostra. 

Tabela 5.6.4 - Resumo dos valores obtidos. 

Material 
e 

(m) 

λ 

(W/m°C) 

R 

(m²°C/W) 

U 

(W/m²°C) 

Sentido do fluxo horizontal, exterior (Rse) - - 0.0400 25.000 

Amostra (1) com 1% de palha 0.10 0.1837 0.54429 1.8373 

Sentido do fluxo horizontal, interior (Rsi) - - 0.1300 7.6923 

U 1.40 

Através de resultados obtidos efetuou-se a Tabela 5.6.5 onde são apresentados os valores dos 

coeficientes de transmissão térmica “in situ” e da condutibilidade térmica das amostras 

ensaiadas. 

Tabela 5.6.5 - Resultados obtidos nos ensaios térmicos da amostra com 1% de palha. 

Designação 

Coeficiente de transmissão térmica 

“in situ” 

(W/m
2º

C) 

Condutibilidade térmica 

(W/mºC) 

Amostra (1) com 1% de palha 1.20 0.1508 

Amostra (2) com 1% de palha 1.40 0.1837 

Através da análise da Tabela 5.6.5, verificou-se que a amostra (1) tem melhor desempenho 

térmico que amostra (2) o que pode indicar que forma de disposição ou a compactação não foi 

igual. No entanto, os parâmetros térmicos mantêm-se relativamente baixos o que indicam que 

ambas as amostras apresentam um bom desempenho térmico e assim sendo verifica-se que 

esta argamassa reforçada com palha pode ser uma opção mais ecológica para utilizar na 

reabilitação e construção moderna. 

5.6.5 Considerações finais 

Através dos resultados obtidos verificou-se que os valores dos coeficientes de transmissão 

térmica “in situ” são ligeiramente diferentes, sendo o valor do coeficiente de transmissão 

térmica “in situ” da amostra (1) e (2) com 1% de palha de 1.20 W/m²°C e 1.40 W/m²°C, 

respetivamente. De frisar que a amostra (1) obteve melhor desempenho térmico que a 

amostra (2) podendo indicar que os resultados pudessem ter sido influenciados pela diferente 

distribuição da palha nas amostras apesar de as percentagem terem sido as mesmas. 
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No entanto é de salientar que apesar dos problemas indicados na secção 5.1 devido ao fabrico 

e à compactação das amostras obtiveram-se resultados relativamente baixos o que podem ser 

um bom indicador para que esta solução seja utilizada futuramente em reabilitação e 

construção moderna. 
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5.7 Análise comparativa dos ensaios térmicos 

5.7.1 Objetivos 

Neste capítulo pretende-se: 

 Comparar o desempenho térmico entre das amostras dos materiais utilizados no 

enchimento estudadas nos capítulos anteriores. 

5.7.2 Introdução 

Após a conclusão do estudo térmico dos materiais que constituem o enchimento das paredes 

exteriores em tabique torna-se importante realizar a análise comparativa dos resultados 

obtidos com o intuito de avaliar se a inserção da palha no enchimento das paredes exteriores 

em tabique da melhora o comportamento térmico desta solução construtiva e também 

identificar qual o comportamento térmico do solo. 

A comparação será efetuada através dos parâmetros determinados nos capítulos anteriores, 

tais como, o coeficiente de transmissão térmica “in situ”, a condutibilidade térmica entre 

outros dos materiais que constituem o enchimento que são a terra e a palha. 

5.7.3 Análise comparativa 

Como referido anteriormente um dos principais objetivos deste trabalho de investigação é 

aferir se a adição de palha na argamassa de enchimento das paredes exteriores em tabique 

melhora o comportamento térmico dessa solução construtiva, assim sendo com os resultados 

obtidos nos capítulos anteriores realizou-se a seguinte Tabela 5.7.1 aonde se resume todos os 

parâmetros térmicos determinados para as diferentes amostras.  
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Tabela 5.7.1 - Resumo dos parâmetros térmicos obtidos através dos ensaios térmicos “in situ”. 

Designação 

Coeficiente de transmissão 

térmica “in situ” 

(W/m
2º

C) 

Condutibilidade 

térmica 

(W/mºC) 

1 - Amostra real do enchimento da parede exterior em tabique 

(Constituição: terra (98%) + palha (2%)) 
1.98 0.3451 

2 - Amostra (1) com 1% Palha (Constituição: terra (99%) + 

palha (1%) + água (25%)) 
1.20 0.1508 

3 - Amostra (2) com 1% Palha (Constituição: terra (99%) + 

palha (1%) + água (25%)) 
1.40 0.1837 

4 - Amostra de solo do enchimento da parede exterior em 

tabique - 1º ensaio (Constituição: terra (79%) + água (21%)) 
3.54 0.5334 

5 - Amostra de solo do enchimento da parede exterior em 

tabique - 2º ensaio (Constituição: terra (79%) + água (21%)) 
3.71 0.6006 

6 - Amostra de palha - 1ºensaio 0.41 0.1057 

7 -Amostra de palha - 2ºensaio 0.16 0.0428 

Através dos dados obtidos na Tabela 5.7.1 construi-se o gráfico apresentado na Figura 5.7.1, 

no qual se verifica que a amostra com maior valor de coeficiente de transmissão térmica 

“in situ” é amostra de solo do enchimento da parede exterior em tabique do segundo ensaio, 

correspondente a 3.71 W/m
2º

C, enquanto a amostra com menor valor é a amostra de palha do 

segundo ensaio, correspondente a 0.16 W/m
2º

C. 

Através da análise da Figura 5.7.1, verificou-se que a adição da palha na argamassa terrosa do 

enchimento das paredes exteriores em tabique melhora termicamente o elemento construtivo 

em cerca de 42.51%, aproximadamente. De referir, que as amostras efetuadas em laboratório 

com o intuito de replicar a amostra real de enchimento recolhida do edifício em estudo 

apresenta melhor desempenho térmico que amostra real, o que pode indicar que ao longo da 

vida útil do edifício o enchimento vai perdendo as suas propriedades térmicas, no entanto 

ainda apresenta um desempenho relativamente aceitável. 
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Figura 5.7.1 - Resumo dos coeficientes de transmissão térmica “in situ” das diferentes amostras. 

5.7.4 Considerações finais 

O valor da condutibilidade térmica das amostras de enchimento constituídas por terra e palha 

varia entre o 0.3451 W/mºC e 0.1837 W/mºC, o que representam valores relativamente baixos 

quando comparados com os valores dos materiais usados na construção moderna. 

No que diz respeito aos valores obtidos em relação à palha, são valores que se aproximam dos 

valores obtidos para isolamento térmicos, por isso poderá ser uma opção ecologica de 

isolamento térmico. O valor de condutibilidade térmica da palha menor corresponde a 

0.0428 W/mºC. 

De salientar, que a adição de palha ao material de enchimento melhora o comportamento 

térmico do elemento construtivo em cerca de 42.51%, aproximadamente. Também é de 

referir, que as amostras efetuadas em laboratório apresentam melhor comportamento térmico 

que amostra de material de enchimento recolhido das paredes em tabique do edifício em 

estudo, o que pode indicar que ao longo da vida útil do edifício o material de enchimento vai 

perdendo as características e as suas propriedades térmicas. 
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6 Conclusões e trabalhos futuros 

6.1 Conclusões 

Tal como foi referido ao longo desenvolvimento deste trabalho de investigação, o material de 

enchimento de estudo é constituído por terra e palha, sendo um material pouco corrente e 

ainda não existe legislação adaptada a este tipo material. Assim sendo, os ensaios realizados 

foram executados de forma expedita e simplificada adaptando os procedimentos às normas e a 

trabalhos de investigação que pareceram mais próximos das propriedades particulares do 

material em estudo. De referir ainda que este trabalho de investigação foi condicionado pela 

quantidade reduzida de amostras de material de enchimento disponíveis para a realização dos 

ensaio. 

Estes fatores podem condicionar os resultados experimentais alcançados e apresentados ao 

longo deste trabalho de investigação. 

Os ensaios realizados, neste trabalho de investigação, com o intuito de caracterizar o material 

de enchimento foram o ensaio de penetração de água na amostra do material de enchimento; o 

ensaio de envelhecimento acelerado da amostra do material de enchimento; ensaio de 

absorção de água por capilaridade das amostras de o material de enchimento, palha e solo; 

ensaio de térmico “in situ” da amostra do material de enchimento, palha e solo, perfazendo 

uma soma de 10 ensaios. 

Numa primeira fase, este trabalho de investigação foi dedicado a descrever detalhadamente o 

edifício usado como caso de estudo e que está localizado no centro histórico de Amarante. 

Deste edifício foi possível recolher amostras de material de enchimento das paredes exteriores 

em tabique. Verificou-se que o edifício em estudo tinha revestimento exterior em material 

cerâmico e, também, em alguns locais foi possível observar aplicação de chapas metálicas 

com o material de revestimento exterior. 

Verificou-se que as paredes interiores em tabique tinham uma espessura menor do que as 

paredes exteriores. Também se observou a aplicação de palha no material de enchimento das 

paredes exteriores. Esta situação poderá ter correlação com a espessura das paredes, pois 

numa parede mais espessa a adição de palha poderá aligeirar o peso tornando a estrutura mais 

leve.  
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Após a descrição do edifício, iniciou-se o processo de caracterização do material de 

enchimento com o intuito de obter um conhecimento mais amplo e aprofundado sobre o 

material de enchimento aplicado tradicionalmente em paredes exteriores em tabique. 

Um dos aspetos técnicos mais interessantes, foi a observação da grande quantidade de vazios 

no material de enchimento devido à existência da palha, o que pode significar uma a 

diminuição do peso próprio do material comparado com o material de enchimento à base 

exclusivamente de terra simples. 

Através da realização de medições de amostras de palha retiradas do material de enchimento 

recolhido do edifício em estudo e posterior análise, verificou-se que o diâmetro da seção 

transversal pode estar compreendido entre 0.5 mm e 5.5 mm, sendo 2 mm o diâmetro mais 

frequentemente utilizado, correspondendo a uma incidência de 19%. Por sua vez, o 

comprimento dos elementos de palha encontrados e estudados variava entre 2 cm e 35 cm. 

Estes dados podem significar que a palha era adicionada sem qualquer padrão de dimensões. 

De salvaguardar que estes valores de comprimento possam ser dúbios porque é provável que a 

palha ao ser adicionada à argamassa tenda a quebrar e o respetivo comprimento tenda a 

reduzir devido às operações de mistura, de amassadura e de aplicação. 

Neste trabalho de investigação também foi realizado um estudo exaustivo da terra utilizada no 

material de enchimento em estudo e de modo a ser possível caracterizá-la. 

Deste modo, verificou-se que o solo possui aproximadamente 14% de material grosso, 

apresentando uma percentagem de material fino correspondente a 86% Após a obtenção 

destes resultados efetuou-se a comparação com fusos granulométricos propostos por outros 

autores neste tipo de técnica construtiva. Verificou-se que a curva granulométrica da terra do 

material de enchimento em estudo não se inseria em nenhum dos fusos apresentados e 

proposto. No entanto, é de sublinhar que a curva granulométrica da terra em estudo se 

aproximava do fuso granulométrico apresentado em [8]. 

Para efetuar a caracterização da terra do material de enchimento em estudo também se 

determinou os limites de consistências, no qual obteve-se os valores para o limite de liquidez, 

LL, e para o limite de plasticidade, LP, de 28% e 27%, respetivamente. Estes valores 

permitem concluir que o solo em estudo é um solo não plástico, pois apresenta uma diferença 

entre limites de consistência de 1%. 
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Em seguida, foi determinado o peso volúmico e a massa volúmica das partículas de solo em 

que os valores foram 36.40 kN/m
3
 e 3.64 mg/m

3
, respetivamente. Estes valores não parecem 

estar corretos, porque a massa volúmica das partículas de solo deveriam estar compreendidas 

entre 1.43 mg/m
3
 e 2.32 mg/m

3
. Assim sendo, sugere-se em trabalhos futuros estas 

propriedades físicas do material sejam novamente identificadas.  

Também foi realizada uma análise química e uma análise mineralógica à terra do material de 

enchimento. Estas análises foram realizadas na Unidade de Microscopia Eletrónica da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro [27]. Deste modo foi possível, identificar 

através da análise SEM/EDS que o elemento químico mais abundante é o silício (Si), seguido 

do alumínio (Al), correspondendo a 53.97 % e a 29.02 %, respetivamente. O elemento 

químico que foi identificado com menor percentagem foi o cloro (Cl), 0.38 %, sendo por isso 

considerado residual. A percentagem de cálcio também foi insignificante o que permite 

afirmar que neste caso não parece ter havido adição de ligante tal como a cal. 

No que diz respeito à composição mineralógica da terra obtida através da difração de Raio X, 

esta é essencialmente constituída por quartzo e aluminossilicatos, tais como, ilite e a nacrite. 

De referir, que estes aluminossilicatos na presença de elementos em estado líquido, como por 

exemplo a água, têm pouca capacidade de expansão pois têm reduzido poder de retenção e, 

consequentemente, reduzido poder de retração, o que influência positivamente o 

comportamento do material de enchimento aquando da aplicação nas paredes exteriores de 

tabique.  

Este trabalho de investigação também contempla o estudo do comportamento do material de 

enchimento ao contato com a água, por isso realizaram-se diversos ensaios, tais como o 

ensaio de penetração de água, ensaio de absorção de água por capilaridade e ensaio de 

envelhecimento acelerado. 

Para a realização do ensaio de penetração de água foi necessário adaptar o procedimento 

experimental às condições laboratoriais disponíveis e às características do material em estudo. 

Por isso, após a realização deste ensaio foi possível identificar um conjunto de anomalias ou 

limitações que deveriam ser corrigidas em ensaios futuros. Algumas sugestões de correção de 

procedimento de ensaio propostas consistem em utilizar um vedante que não permita 

infiltrações de água entre a ligação suporte e amostra, usar um suporte com uma espessura 

igual à espessura da amostra e prever um dispositivo capaz de recolher o material 
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desagregado. Neste tipo de material é importante quantificar o material desagregado para 

aferir com rigor a quantidade de terra e de palha tradicionalmente aplicadas e assim definir 

um possível traço. 

Através dos resultados experimentais alcançados é possível concluir que o material de 

enchimento de paredes exteriores em tabique reforçado com palha quando sujeito ao impacto 

da chuva tem uma adequada resistência mecânica e uma adequada capacidade de 

impermeabilização. De facto, no decorrer do ensaio verificou-se que não ocorreu uma perda 

da integridade da material generalizada e que foi necessário algum tempo para ocorrer 

infiltração visível na face posterior à do impacto da água. Contudo, na zona da amostra onde 

jacto de água incidiu sofreu uma erosão progressiva traduzida pelo arrastamento de partículas 

finas de solo e de palha. Foi precisamente nessa zona da amostra que se verificou a infiltração 

de água mais significativa 

Outro aspeto técnico importante que se identificou no decorrer do ensaio foi a existência de 

perfurações na face exterior da parede e que poderão facilitar o fenómeno de infiltração de 

água para o interior da parede. Por isso, esta situação pode ser importante no contexto da 

reabilitação de paredes exteriores em tabique ou noutro tipo de técnica construtiva tradicional 

à base de terra, tal como por exemplo, o adobe ou a taipa. 

Também se realizou o ensaio de absorção de água por capilaridade da palha, o que permitiu 

concluir que, possivelmente, a palha é um material com baixa capacidade de absorção de 

água. 

Através da realização deste ensaio, verificou-se que quando a palha é inserida na argamassa 

terrosa poderão ocorrer alterações na sua rede capilar o que poderá influenciar negativamente 

o comportamento da palha ao contacto com a água. Neste sentido, pode-se deduzir que a 

palha nova tem melhor comportamento no que respeita à absorção de água por capilaridade 

do que a palha antiga, por isso deve-se ter em conta a utilização de palha nova aquando da 

inserção no material de enchimento. 

O valor do coeficiente de absorção de água por capilaridade da palha nova e da palha 

proveniente do material de enchimento estudado experimental é de 0.36 mg.mm
2
/min. 

0.5
 e 

de 0.50 mg.mm
2
/min. 

0.5
, respetivamente. 
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Este ensaio foi influenciado por diversos aspetos que poderão adulterar os valores obtidos, por 

isso, neste caso também se sugere a realização ensaios adicionais com o intuito de validar os 

valores obtidos neste trabalho de investigação. 

No que diz respeito ao comportamento à água do material de enchimento recolhido em obra é 

possível afirmar que este se manteve íntegro no decorrer ensaio de absorção de água por 

capilaridade apresentando apenas 0.40 % de material que se desintegrou durante o período de 

ensaio (2 dias, aproximadamente). Esta percentagem de material desintegrado é considerada 

muito reduzida. Deste modo é possível concluir que o material de enchimento ensaiado 

aparenta ter uma boa capacidade resistência à água e não parece ser vulnerável à absorção de 

água por capilaridade em termos de integridade.  

O valor do coeficiente de absorção de água por capilaridade estimado foi de 

0.78 Kg/m
2
.min

0.5
. Este valor é duas vezes superior ao valor limite prescrito na norma 

referente à classificação das propriedades de argamassas. 

De frisar, que também neste caso é necessário ensaiar um número maior de amostras para que 

os resultados possam ser mais representativos mais realistas e mais rigorosos. Neste caso, a 

representatividade é mais difícil de obter porque se trata de materiais naturais e orgânicos tal 

como é o caso da terra e da palha. 

No decorrer deste trabalho de investigação também se achou-se importante realizar o estudo 

do material de enchimento em relação ao comportamento térmico, por ser um aspeto técnico 

importante no que diz respeito à construção de edifícios.  

Deste modo, o valor obtido para o coeficiente de transmissão térmica do material de 

enchimento da parede exterior em tabique foi de 1.975 W/m
2º

C, correspondendo ao valor de 

condutibilidade térmica de 0.3451W/mºC para uma espessura de amostra de 0.085 m. 

Em paralelo, também foram fabricadas amostras de material de enchimento que permitiram 

retirar ilações importantes para trabalhos futuros de reabilitação. 

Neste contexto, foi possível obter informação sobre a mistura e a aplicação do material de 

enchimento. O comprimento indevido da palha que dificultava a amassadura mecânica; a 

misturadora usada podia não ser a adequada para ser utlizada na amassadura deste tipo de 

material; o facto de ter sido preferível efetuar a amassadura manualmente; o facto da palha 
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devesse estar em água durante um período de tempo maior para se tornar mais maleável, são 

algumas conclusões obtidas. Esta informação pode ser considerada em trabalhos futuros de 

fabrico de amostras de material de enchimento deste tipo.  

A compactação e a forma de distribuição da palha deverão ser aspetos construtivos a ter em 

conta noutros estudos porque são de extrema importância para garantir a amostra coesa e 

também para melhorar as suas propriedades, por isso, em trabalhos futuros, deve-se investigar 

estes aspetos. 

Para além das limitações referidas anteriormente, pode-se ainda concluir que a adição de 

palha ao material de enchimento poderá conferir-lhe um melhor desempenho à água. 

O aperfeiçoamento do fabrico das amostras do material de enchimento de paredes em tabique 

é relevante quer em trabalhos de investigação, quer em trabalhos de reabilitação a realizar 

futuramente.  

Paralelamente a este estudo também se realizou o estudo do comportamento térmico dos 

materiais constituintes do enchimento da forma isolada e ainda de amostras de material de 

enchimento fabricadas em laboratório. 

Neste contexto, o valor estimado do coeficiente de transmissão térmica da amostra de solo 

proveniente do enchimento das paredes exteriores em tabique foi de 3.54 W/m²°C e o respetivo 

o valor da condutibilidade térmica foi de 0.53 W/mºC.  

Verificou-se que os valores de condutibilidade térmica apresentados pelo ITE 50 [53] para os 

inertes (solos e terras) são superiores ao valor obtido neste trabalho de investigação. Este 

facto poderá induzir os projetistas a excluir a utilização deste tipo de material em obra devido 

ao seu baixo desempenho térmico e que na realidade não parece verificar-se. 

O ensaio térmico realizado à amostra de solo foi repetido com o intuito de verificar se as 

condições atmosféricas adversas ocorridas no decorrer do primeiro ensaio térmico 

influenciaram o desempenho térmico da amostra. No entanto, a repetição deste ensaio não foi 

conclusiva, porque os resultados obtidos neste segundo ensaio foram desfavoráveis quando 

comparados com os resultados obtidos no primeiro ensaio térmico. Na prática, o coeficiente 

de transmissão térmica estimado no primeiro ensaio térmico é menor do que o respetivo valor 
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obtido para o segundo ensaio, correspondendo a 3.54 W/m
2ºC e a 3.71 W/m

2ºC, 

respetivamente. 

De acordo com as condições atmosféricas ocorridas durante o decorrer do segundo ensaio 

térmico, os resultados obtidos deveriam ter sido ser menores do que os obtidos no primeiro 

ensaio e partindo do princípio que a diminuição da humidade na amostra diminuiria o valor de 

coeficiente de transmissão térmica. 

De acordo com resultados obtidos também se pode precisar que a humidade da palha poderá 

afetar prejudicialmente o comportamento térmico. Os valores do coeficiente de transmissão 

térmica “in situ” para a palha seca e para a palha húmida foram de 0.41 W/m
2º

C e 

0.96 W/m
2º

C, respetivamente, o que corresponde a um agravamento superior ao dobro. 

Através da análise de resultados alcançados verificou-se que a secagem da palha após o 

contato com a água pode restituir as propriedades térmicas do material de enchimento, porque 

o valor do coeficiente de transmissão térmica foi diminuindo após o período de contacto com 

a palha, correspondendo ao valor de 0.71 W/m
2º

C. No entanto, não foi possível aferir se a 

palha consegue adquirir as propriedades iniciais, pois o período de ensaio não foi suficiente 

para permitir a total secagem da palha, por isso torna-se importante aprofundar esta questão 

em trabalhos futuros. 

Face ao exposto, verifica-se que a humidade na palha afeta gravemente o seu desempenho 

térmico, por isso é essencial ter em conta este aspeto técnico para evitar que em obra a palha 

seja aplicada em locais da parede de estarem em contato com a água. 

A utilização da palha na construção poderá ser uma boa opção na reabilitação de edifícios e 

na diminuição da produção de dióxido de carbono na construção de novos edifícios, e porque 

é um material natural e biodegradável. Também parece ser um material com características de 

isolamento térmico devido à sua baixa condutibilidade térmica. Outra virtude poderá ser o seu 

baixo custo de obtenção e de aplicação em obra. 

O valor de coeficiente de transmissão térmica “in situ” da palha de centeio obtido neste 

trabalho de investigação de 0.16 W/m
2º

C, correspondendo ao valor de condutibilidade térmica 

da palha de 0.04 W/mºC. 
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Por último, também se efetuou a correlação entre os resultados obtidos através dos ensaios 

térmicos realizados aos diferentes elementos, verificando-se que os valores dos coeficientes 

de transmissão térmica “in situ” são ligeiramente diferentes entre si. O valor do coeficiente 

de transmissão térmica “in situ” das amostras 1 e 2 com 1% de palha, foi de 1.20 W/m²°C e 

1.40 W/m²°C, respetivamente. De frisar que a amostra 1 obteve um melhor desempenho 

térmico que a amostra 2, por isso, estes também podem indicar que o modo de aplicação da 

palha nas amostras apesar de se aplicar a mesma, podem alterar o comportamento térmico do 

material.  

Para além dos problemas indicados na secção 5.4.3, e relativos ao fabrico e ao modo de 

compactação utilizada na preparação das amostras obtiveram-se resultados relativamente 

baixos, correspondendo a 0.15 W/mºC e 0.18 W/mºC. Este facto pode ser um bom indicador 

para que processo de preparação do material de enchimento adotado neste trabalho pode ser 

utilizada futuramente em obra na reabilitação e também na construção nova. 

O valor de condutibilidade térmica das amostras de material de enchimento constituídas por 

terra e palha varia entre o 0.35 W/mºC e 0.18 W/mºC, o que correspondem a valores 

relativamente baixos quando comparados com os respetivos valores dos materiais de 

construção aplicados correntemente. 

No que diz respeito aos valores condutibilidade térmica obtidos para a palha, estes são valores 

que se aproximam dos respetivos valores dos materiais correntes de isolamento térmicos, por 

isso, a aplicação de palha poderá ser uma opção ecológica de isolamento térmico. O menor 

valor de condutibilidade térmica da palha corresponde a 0.04 W/mºC. 

A incorporação de palha ao material de enchimento melhora significativamente o 

comportamento térmico do elemento construtivo em cerca de 43%, aproximadamente. 

Também é de referir, que as amostras de material de enchimento fabricadas em laboratório 

apresentam um melhor comportamento térmico do que a amostra de material de enchimento 

recolhida em obra. Este facto poderá indicar que ao longo da vida útil de um edifício, o 

material de enchimento poderá perder as qualidades, em particular, as suas propriedades de 

isolamento térmico. 
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6.2 Trabalhos Futuros 

Com base no exposto anteriormente, é importante que trabalhos futuros sejam desenvolvidos 

neste contexto para validar os resultados alcançados e apresentados neste trabalho de 

investigação e porque muitos dos ensaio realizados foram expeditos e o número de amostras 

foi reduzido.  

Deste modo, será vantajoso realizar um maior número de ensaios para se chegar a resultados 

mais realistas. Seria útil também incidir no processo de fabrico de amostras de material de 

enchimento do tipo ao estudado e de modo a melhorar e otimizar esse processo. 

Sugere-se que também se profunde o estudo do comportamento térmico, tanto do material de 

enchimento compósito (terra e palha), como dos constituintes separados e porque os 

resultados alcançados neste trabalho foram bastantes promissores. 

O estudo do comportamento mecânico do material de enchimento também será outro aspeto 

técnico relevante a desenvolver futuramente. Assim como o estudo do comportamento 

mecânico da palha no que diz respeito à sua capacidade de tração, e porque esta pode ser vista 

como sendo uma possível fibra material. 
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